
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 

_____________2020 року                м. Шепетівка                                           № _______ 
 
Про організацію перевезень на 
регулярних міських автобусних  
маршрутах загального користування 
 
 

Відповідно до рішення позачергового засідання Хмельницької обласної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол №21 від 
05.06.2020р.),  рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій м.Шепетівки (протокол  № 20 від 11.06.2020 р.), керуючись ст.7 Закону України 
«Про автомобільний транспорт», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» виконавчий комітет Шепетіської міської ради  
ВИРІШИВ: 
 

1. Рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради №86 від 26.03.2020 року 
«Про погодження розкладу руху автобусів  на міських маршрутах загального 
користування  на  період карантину»  та рішення виконавчого комітету 
Шепетівської міської ради №133 від 01.06.2020 року « Про внесення змін до  
рішення  №86 від 26.03.2020р. «Про погодження   розкладу руху автобусів  на 
міських маршрутах загального користування  на період карантину»  вважати 
такими, що втратили чинність з ____________2020р. 

 
2. Автомобільним перевізникам  з  __________________ 2020р. здійснювати 

перевезення пасажирів  автомобільним транспортом загального користування на 
регулярних міських маршрутах  загального користування згідно  затверджених  
рішеннями виконкому графіків руху : 

- маршрут №1 «Залізничний вокзал – Судилків» -  згідно  рішення №17 від 
22.01.2015р.; 

- маршрут №1-А «Залізничний вокзал – Судилків» - згідно рішення №75 від 
17.04.2014р.; 

- маршрут №2 «Залізничний вокзал – Залізничний вокзал» -  згідно рішення № 252 
від 24.11.2016 р. 

- маршрут №3 «Залізничний вокзал – Залізничний вокзал» -  згідно  рішення №16 від 
17.01.2019 р.; 

- маршрут №4 «Залізничний вокзал – Автостанція» -  згідно рішення №191 від 
24.07.2017р.; 

- маршрут №5 «Залізничний вокзал – Автостанція » -  згідно рішення №39 від 
27.02.2015 р. 

- маршрут №5-А «Залізничний вокзал – Автостанція » -  згідно рішення №252 від 
24.11.2016р.; 

- маршрути : №6 «Залізничний вокзал – 8 школа » , №10 «Залізничний вокзал – 
Автостанція » та №11 «Залізничний вокзал – Судилків  - згідно рішення №297 від 
16.11.2017 року; 



- маршрут №6-А «Залізничний вокзал – 8 школа » -  згідно рішення №37 від 
27.02.2015р.;  

- маршрут №7 « Автостанція - Судилків » -  згідно рішення №198 від19.07.2018р.; 
- маршрут №8-А «Залізничний вокзал – Судилків » -  згідно рішення №46 від    

27.03.2014 р.; 
- маршрут №9 «Залізничний вокзал – Автостанція » -  згідно рішення №231 від 

24.11.2016 р.; 
- маршрут №12 «Залізничний вокзал – Д/к «Імпульс» -  згідно рішення №92 від 

29.03.2019 р. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

В.Вихівського та начальника управління економіки, підприємництва та підтримки 
інвестицій О.Гриня.  
 
 
 
 
Міський голова                                                                                  М.Полодюк 

 
 
     

 
 
 
 


