
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 

16 лютого 2023 року                                  м.Шепетівка                                                    № 31 
 
Про визначення тимчасового 

перевізника   на міському маршруті 

загального  користування №4  

 

Розглянувши заяву перевізника  ФОП   Мацюка А.А.   від 13.02.2023 року   №716/03-12 

, відповідно до ст. 7, 31 Закону України «Про автомобільний транспорт»  ст. 55  Порядку 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автомобільному маршруті загального 

користування , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 

1081,  ст.30, 40 «Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   виконавчий 

комітет міської ради 

    

В И Р І Ш И В: 

 

1. Призначити  ФОП Мацюка Андрія Ананійовича  тимчасово автомобільним  

перевізником з перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування в 

звичайному режимі руху та в режимі руху маршрутного таксі  на маршрут  №4  «Залізничний 

вокзал – Автостанція» (  вул.Залізнична, Героїв Небесної  Сотні, В.Котика, Митрополита 

Шептицького, Генерала  Шухевича,   Старокостянтинівське шосе) .     

2. Укласти з ФОП Мацюком А.А.  договір  про організацію перевезення пасажирів на 

міському автобусному маршруті загального користування  в звичайному режимі руху та в 

режимі руху маршрутного таксі  №4  «Залізничний вокзал –Автостанція» строком на три 

місяці  з 21.02.2023 року  до 20.05.2023 року. 

3. Затвердити  з 21.02.2023 року  розклад руху автобуса на маршруті №4 «Залізничний 

вокзал – Автостанція»  згідно  додатку. 

4. Рішення виконкому № 191 від 24.07.2017 року вважати таким, що втратило чинність  

з 21.02.2023 року. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти  на  заступника міського голови з питань 

діяльності  виконавчих органів ради  згідно розподілу обов’язків. 

 

 

 

Міський голова                                                                                               Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

№ 31  від 16.02.2023  

 
Розклад руху 

автобуса  на маршруті №4 «Залізничний вокзал – Автостанція» 

(  вул.Залізнична, Героїв Небесної  Сотні, В.Котика, В.Котика,  Митрополита Шептицького, 

Генерала  Шухевича,   Старокостянтинівське шосе)  

 

Розклад діє з 21 лютого 2023 року 

 

Залізничний вокзал Автостанція 

В звичайному режимі руху 

10-30 11-00 

В режимі маршрутного таксі 

- 6-55 

7-30 8-00 

8-30 9-00 

перерва перерва 

11-30 12-00 

12-30 13-00 

13-30 перерва 

перерва 16-00 

16-30 17-00 

17-30 - 

 

 

Примітка :  вихідний день – неділя. 

 

Начальник управління економіки,                                                                                       

підприємництва та підтримки інвестицій                                                        Олександр ГРИНЬ  

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                          Наталія БІЛАС 

 

 

 

 


