
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

РІШЕННЯ 
 

___________________                             м.Шепетівка                          №________ 

 

Про визначення переможця конкурсу 

на міських маршрутах  загального 

користування м.Шепетівки 

      

Відповідно до рішення конкурсного комітету по визначенню перевізників пасажирів на 

регулярних міських автобусних маршрутах загального користування м.Шепетівка  (протокол 

№1 від 10.02.2022 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.43,44Закону України „Про автомобільний транспорт”, ст.30 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”,   виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В : 

 

1.Визнати  переможцем конкурсу, оголощеного рішенням виконавчого комітету №458 

від 30.12.2021 року  ПП «Шепетівське АТП 16807 » ( код ЄДРПОУ 43720494,м.Шепетівка, 

вул. Лермонтова,2)  : 

на об’єкті конкурсу№1: Маршрут № 1 «Залізничний вокзал – Судилків »      

                                           (вул.Залізнична,   Героїв Небесної Сотні, Судилківська) ,  

                                           Маршрут №9 «Залізничний вокзал -Автостанція»  

                                           ( вул.: Пр.Миру, Островського , Героїв Небесної Сотні,  

                                          В.Котика,Митрополита Шептицького, Генерала Шухевича,   

                                          Староконстянтинівське шосе) ; 

на об’єкті конкурсу №2: Маршрут №5  „Залізничний вокзал – Автостанція”  (Пр.М иру, 

                                         В.Котика, вул. 400 років Шепетівки, Староконстянтинівське  

                                          шосе)                               

                                         Маршрут  №12 «Залізничний вокзал –Д/к „Імпульс”»   

                                         ( Пр.Миру, вул.: В.Котика, Судилківська, Об’їздна дорога); 

на об’єкті конкурсу №3: Маршрут 5-А  „Залізничний вокзал – Автостанція”  

                                          (вул.Залізнична, Героїв Небесної Сотні, 400 років Шепетівки,     

                                           Староконстянтинівське шосе) 

                                          Маршрут №6 « Залізничний вокзал –  школа№8 » 

                                           ( вул.: Залізнична, Героїв Небесної Сотні, В.Котика, Новоград-  

                                           Волинське шосе) ; 

на об’єкті конкурсу №5: Маршрут №3 „Залізничний вокзал –  Залізничний  вокзал ” 

                                         ( вул.:  Залізнична, Українська, В.Котика, Героїв Небесної  

                                         Сотні,   Залізнична) ; 

на об’єкті конкурсу №7: Маршрут №6-a : « Залізничний вокзал –  школа№8 »  

                                          ( Пр.Миру, вул.Островського, Героїв Небесної Сотні,  

                                          В.Котика,    Новоград-  Волинське шосе) ; 

 



на об’єкті конкурсу №8: Маршрут №10 „Залізничний вокзал – Автостанція ”  

                                           ( вул.:  Залізнична, Українська, В.Котика, 400років Шепетівки,  

                                           Староконстянтинівське шосе) ; 

на об’єкті конкурсу №9 : Маршрут №11  «Залізничний вокзал - Судилків»      

                                           ( (Проспект Миру, вул.:Островського, Героїв Небесної Сотні) .                                                                                                                             

2. З переможцем  конкурсу    ПП «Шепетівське  АТП 16807»  укласти договори про 

організацію  перевезення пасажирів на міських   автомобільному маршрутах загального 

користування    строком на  5 років  з  01 березня 2022  року  на об’єкти конкурсу   №1, №2, 

№3, №5, №7, №8  та   строком на 1 рік з 01 березня 2022 року на об’єкт  конкурсу №9. 

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського   голови 

В.Янушевського. 

 

 

 

Міський голова                                                                                              Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 


