
 

 

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 06 листопада 2018 року      № 303 

 
Про затвердження мережі стоянок таксі  
та Положення про порядок користування  
стоянками таксі (машиномісцями)  
особами – перевізниками  пасажирів  
та їх багажу на таксі 
 

  З метою забезпечення умов безпечного, якісного й ефективного 

перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, у  місті Чорткові, відповідно до 

Закону України «Про автомобільний транспорт», Правил надання послуг 

пасажирського автомобільного транспорту затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176, керуючись ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради 
 

ВИРІШИВ: 

 

1.Затвердити мережу стоянок таксі (машиномісць) в місті Чорткові згідно 

додатку.  
 

2.Затвердити Положення про порядок користування стоянками таксі 

(машиномісцями) особами – перевізниками  пасажирів та їх багажу на таксі 

згідно додатку. 
 

3.Встановити, що балансоутримувачем мережі стоянок таксі (машиномісць) у 

місті Чорктові є комунальне підприємство «Чортківський комбінат 

комунальних підприємств». 
 

4.Встановити, що право користування облаштованими стоянками таксі 

(машиномісцями) в м. Чортків є перевізники, які уклали договори  на право 

користування стоянкою таксі.  
 

5.Затвердити плату за користування одним місцем стоянки (машиномісцем) в 

сумі 15 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки, що становить 

358 грн на місяць. 



6.Директору комунального підприємства Чортківський ККП Царику В.Я.: 

6.1.Забезпечити облаштування стоянок таксі (машиномісць) у м. 

Чортків (встановити дорожній знак та дорожню розмітку). 

6.2. Розробити та погодити з відповідним територіальним підрозділом 

Нацполіції паспорти облаштованих стоянок таксі з зазначенням  кількості 

машиномісць.   

6.3. Забезпечити стягнення плати за користування стоянками таксі на 

території м. Чорктова  з  01.12.2018р.  
 

7.Рішення виконавчого комітету міської ради від 21 січня 2016 року      № 12 

«Про визначення місць на території міста для стоянки автомобілів «таксі» 

визнати таким, що втратило чинність. 
 

8.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради   Тимофія Р.М.  

 

 

 

Міський голова               Володимир ШМАТЬКО 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

           Затверджено  

рішенням виконавчого комітету  

              № 303 від 06.11.2018 р. 

 

 

Мережа 

стоянок таксі в місті Чорткові 

 

№ 

п/п 

Місцезнаходження стоянки таксі Кількість 

машино 

місць 

1 вул. Тараса Шевченка (біля супермаркету «Норма») 
                                     

6 

 

2 вул. Степана Бандери (вздовж тротуару біля маг. 

«Старий Гастроном») 

9 

3 вул. Копичинецька (біля автостанції) 5  

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів ради   Р.М.Тимофій  

 

 

 
                                                                                                            
                                                                                                                   
                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Затверджено  

рішенням виконавчого комітету  

              № 303  від 06.11.2018 р. 

 

 

Положення 

про порядок користування стоянками таксі (машиномісцями) особами – 

перевізниками  пасажирів та їх багажу на таксі 
 

І Загальні положення 

1.1. Положення про порядок користування стоянками таксі 

(машиномісцями) особами – перевізниками  пасажирів та їх багажу на таксі 

(далі- Положення), регулює відносини між органами місцевого 

самоврядування, юридичними та фізичними особами – суб’єктами 

підприємницької діяльності, які забезпечують діяльність автомобільного 

транспорту та діють на ринку надання послуг по перевезенню пасажирів на 

таксі. 

1.2. Положення розроблено на підставі і у відповідності до Закону 

України «Про автомобільний транспорт»,  постанови Кабінету Міністрів 

України від 18.02.1997 р.  № 176 «Про затвердження Правил надання послуг  

пасажирського автомобільного транспорту», Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», а також іншими законодавчими та нормативно-

правовими актами України, які регулюють організацію перевезень пасажирів 

в Україні. 

1.3. Визначення термінів: 

Балансоутримувач стоянки таксі (машиномісць) – КП Чортківський 

ККП. 

Паспорт стоянки таксі (машиномісць) – документ, який містить 

інформацію про засоби облаштування стоянки, інформаційне забезпечення 

пасажирів, власника стоянки, схеми руху та правила надання послуг. 

Перевізник – юридична або фізична особа, яка діє на визначених 

чинним законодавством підставах на ринку надання послуг по перевезенню 

пасажирів на таксі. 

Стоянка таксі – місце для зупинки таксі та посадки пасажирів, визначене 

відповідними дорожніми знаками та розміткою. 

Таксі – легковий автомобіль, обладнаний розпізнавальним ліхтарем 

оранжевого кольору, який встановлюється на даху автомобіля, діючим 

таксометром, сигнальним ліхтарем із зеленим та червоним світлом, 

розташованим у верхньому правому кутку лобового скла і який може мати 

нанесені композиції з квадратів, розташованих у шаховому порядку на 

дверцятах автомобіля з лівого та правого боків, призначений для надання 

послуг з перевезення пасажирів та їхнього багажу в індивідуальному 

порядку. 

 

II Формування, облаштування та ведення реєстру стоянок таксі 
2.1.Для забезпечення обслуговування населення послугами по 



перевезенню пасажирів на таксі, з метою усунення недобросовісної 

конкуренції та можливих конфліктів формується мережа таксомоторних 

стоянок у місті Чорткові. 

2.2. На кожну таксомоторну стоянку розробляється паспорт, з 

зазначенням кількості місць та подається на затвердження в Чортківський 

відділ поліції ГУНП в Тернопільській області. 

2.3.Облаштування таксомоторних стоянок здійснює КП Чортківський 

ККП. 

2.4.Організація та контроль за використанням стоянок таксі 

покладається на КП Чортківський ККП. 

2.5. В радіусі дії таксомоторної стоянки (відстані між стоянками) інші 

перевізники не можуть здійснювати стоянку з метою надання таксомоторних 

послуг. 

2.6.Інші види транспорту не мають права здійснювати стоянку на місці 

розташування стоянки таксі. 

ІІІ Відносини між власником (балансоутримувачем) стоянки таксі та 

перевізником. 

3.1. Відносини між КП Чортківський ККП та перевізником 

регулюються договором. 

3.2. Договір укладається між перевізниками та КП Чортківський ККП  у 

письмовій формі. 

3.3. Договір може бути розірваний достроково у випадку порушення 

умов договору згідно чинного законодавства. 

ІV Вимоги до перевізника 

4.1. Перевізник, який здійснює перевезення пасажирів та їх багажу на 

таксі, повинен дотримуватись вимог законодавства про автомобільний 

транспорт та захист прав споживачів, мати відповідні дозвільні документи. 

 

V Права і обов’язки  КП Чортківський ККП. 

 

5.1. КП Чортківський ККП  зобов’язане: 

5.1.1 Розробляти на кожну таксомоторну стоянку паспорт, з зазначенням 

кількості місць та надавати його на погодження відповідному 

територіальному  підрозділу Нацполіції.   

5.1.2.Укладати договір з перевізником на право користування 

таксомоторною стоянкою. 

5.1.3.Утримувати таксомоторну стоянку у належному стані, що 

відповідає вимогам чинного законодавства. 

5.1.4.Облаштовувати таксомоторні стоянки відповідними дорожніми 

знаками та дорожніми розмітками, згідно з Правилами дорожнього руху.  

5.2. КП Чортківський ККП  має право: 

5.2.1.Брати плату за користування таксомоторною стоянкою на 

покриття витрат на її утримання. 

5.2.2.При виявленні порушень з боку перевізника розірвати договір на 

право користування стоянкою таксі згідно обумовлених умов у договорі. 

 



VІ Обов’язки та права перевізника 

6.1. Перевізник зобов’язаний: 

6.1.2. Користуватись таксомоторною стоянкою тільки за наявності 

договору на право користування таксомоторною стоянкою.  

6.1.3. Сумлінно виконувати Правила надання послуг пасажирського 

автомобільного транспорту та умови Договору. 

6.1.4.Своєчасно вносити плату за користування таксомоторною 

стоянкою. 

6.2.Перевізник має право: 

6.2.1.Вимагати від балансоутримувача утримання таксомоторної 

стоянки у відповідності до вимог чинного законодавства. 

6.2.2.Інформувати балансоутримувача про порушення порядку 

користування таксомоторними стоянками іншими перевізниками. 

 

VІІ Перерахування та використання коштів. 

 

7.1.Оплата за право користування облаштованими стоянками таксі 

(машиномісцями) проводиться особами-перевізниками у грошовій формі (у 

гривнях) безпосередньо на розрахунковий рахунок КП Чортківський ККП. 

7.2.Залучені кошти використовуються на проведення витрат, пов’язаних 

з утриманням, поточними і капітальним ремонтом та реконструкцією стоянок 

таксі та доріг міста  в межах отриманих коштів.  

 

 

Заступник міського голови  

З питань діяльності виконавих органів             Р.М.Тимофій 

 

 

 

 

 

 

 
                                              


