
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 

19.04. 2019 року                м. Шепетівка                                           № 107 

 

Про визначення переможця 

конкурсу на об’єктах  №1(маршрут№2), 

№2 ( маршрти №5 та №12), 

№3 (маршрут №6-А) 

      

          Відповідно до рішення конкурсного комітету по визначенню перевізників пасажирів 

на регулярних міських автобусних маршрутах загального користування м.Шепетівка  

(протокол №1 від 10.04.2019 року), на підставі п. 8, 49 Порядку проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого 

постановою Кабінету  Міністрів України №1081 від 03.12.2008 року, керуючись ст.7,ст.43 

Закону України „Про автомобільний транспорт”, ст.30 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”   виконавчий комітет Шепетівської міської ради : 

 

ВИРІШИВ : 

 

                        1. Визначити переможцем конкурсу  на об’єкті  № 1 -  на  міському 

автобусному маршруті   загального користування в звичайному режимі руху та в 

режимі маршрутного таксі  №2 «Залізничний вокзал – Залізничний вокзал»                                

( вул.:Героїв Небесної Сотні, В.Котика, Українська,  Залізнична)  -   автомобільного  

перевізника  ПрАТ «Шепетівське АТП 16807». 

                         

                             З переможцем  конкурсу  укласти договір про організацію  перевезення 

пасажирів на міському  автомобільному маршруті загального користування  на 

маршруті №2 «Залізничний вокзал – Залізничний вокзал «  строком на  3 роки  з  01  

травня 2019 року до 30 квітня  2022 року  автобусами : 

 

            основний :  РУТА 25  ВХ 2968СН,  2014 р.в., 20 сидячих з водієм ,  6 стоячих ; 

           резервний:  ПАЗ 32054  ВХ 2049 АЕ , 2005 р.в., 24 сидячих місць з водієм ,12 стоячих. 

         

                      2.   Визначити переможцем конкурсу  на об’єкті  № 2 -  на  міських  автобусних 

маршрутах  загального користування в звичайному режимі руху та в режимі 

маршрутного таксі  №5 «Залізничний   вокзал – Автостанція» ( вул.: Пр.Миру, 

В.Котика,  400 років Шепетівки, Староконстянтинівське шосе) та  в режимі 

маршрутного таксі   на  маршруті №12 «Залізничний вокзал – Д/к «Імпульс» 

(вул.Проспект Миру, В.Котика, Судилківська, Об’їздна дорога)  -    перевізника  

ПрАТ «Шепетівське АТП 16807».    

 

                            З переможцем  конкурсу  укласти договір про організацію  перевезення 

пасажирів на міському  автомобільному маршруті загального користування  строком 

на  3 роки  з  01  травня 2019 року до 30 квітня  2022 року  : 

               на   маршрут №5   основними автобусами : 

 :  



                МАN NL 202  ВХ0397АА,     1992 р. в., 37 сидячих місць з водієм , 64 стоячих   

                                                               ( місця для осіб з порушенням рухових можливостей) ;  

      ПАЗ 32053  ВХ4719СВ, 2008р.в.,    24 сидячих місць з водієм ; 

      ПАЗ 35054-07 ВХ 8326 СК, 2008 р.в., 20 сидячих місць з водієм, 15 стоячих        

                                                              (переобладнаних для  перевезення пасажирів з  

                                                              обмеженими фізичними можливостями); 

                резервний автобус :  

                               ПАЗ 32054  ВХ 2049 АЕ , 2005 р.в., 24 сидячих місць з водієм ,12 стоячих; 

 

   та на маршрут №12  основний автобус : 

                     БАЗ 22154 ВХ1361СВ, 2007 р.в., 15 сидячих з місцем водія ; 

              резервний автобус :  

                               ПАЗ 32054  ВХ 2049 АЕ , 2005 р.в., 24 сидячих місць з водієм ,12 стоячих. 

 

            

                   3. Визначити переможцем конкурсу  на об’єкті  № 3 -  на міському  автобусному 

маршруті     загального користування в звичайному режимі руху та в режимі 

маршрутного таксі   №6-А  «Залізничний вокзал – 8 школа»  (вул.: Пр.Миру, 

Островського, Героїв Небесної Сотні, В.Котика, Новоград-Волинське шосе)  -  

перевізника  ПрАТ «Шепетівське АТП 16807». 

                          

                       З переможцем  конкурсу  укласти договір про організацію  перевезення 

пасажирів на міському  автомобільному транспорті  загального користування  на 

маршруті №6-А  строком на  3 роки  з  01  травня 2019 року до 30 квітня  2022 року  

автобусами : 

      

              основний :  ПАЗ 32053-07  ВХ 0197 СК  , 2007 р. , пасажиромісткістю 21 сидяче  та  

                                                                                                   15 стоячих 

           резервний : ПАЗ 32054  ВХ 2049 АЕ , 2005 р.в., 24 сидячих місць з водієм ,12 стоячих. 

 

 

      4.  Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського  

     голови Вихівського В.Б. 

 

 

 

 

Міський  голова                                                                    Полодюк М.І. 

 

 

 


