
 

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

07 грудня  2021 року                                               №  547  

 

  
Про розірвання договору з  перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті  

загального користування та призначення  

тимчасового автомобільного перевізника  

 
 
      З метою врегулювання питання забезпечення безперебійного та якісного 

надання послуг з перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті 

загального користування, враховуючи численні звернення мешканців міста 

Чорткова,  розглянувши звернення директора  ТОВ «Чортківське АТП 16142»   

( Ворончак В.В.) від 05.11.2021 № 125, відповідно до вимог Закону України 

«Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 

18.02.1997р. №176 «Про затвердження правил надання послуг пасажирського 

автомобільного транспорту», пп. 2 п. 55 Порядку проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, 

підпункту 2 пункту «б» статті 30, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет  міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Розірвати договір на перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом загального користування в звичайному режимі руху від 09 вересня 

2021 року № 09/21 з перевізником ТОВ «Чортківське АТП 16142» на 

обслуговування міського маршруту  № 3 «СЕ Борднетце -Залізничний вокзал- 

Бердо» шляхом укладання додаткової угоди. 

2. Призначити з 10 грудня 2021 року КП «Благоустрій» міської ради 

тимчасовим перевізником на міському автобусному маршруті загального 

користування №3 «СЕ Борднетце -Залізничний вокзал- Бердо», який працює в 

звичайному режимі руху, терміном на 3 місяці до проведення чергового 

конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 

загального користування. 

3.Затвердити розкладу руху автобусів на маршруті №3 «СЕ Борднетце -

Залізничний вокзал- Бердо» (додаток 1, додаток 2). 

4. Доручити начальнику КП «Благоустрій» міської ради Віктору 

ГОЛУБЦЮ здійснити організацію тимчасових перевезень пасажирів відповідно 



до вимог паспорту маршруту №3 «СЕ Борднетце -Залізничний вокзал- Бердо» 

та затвердженого розкладу руху. 

5. Копію рішення направити управлінню комунального господарства, 

архітектури та капітального будівництва  міської ради,  ТОВ «Чортківське АТП 

16142» та КП «Благоустрій» міської ради. 

6. Контроль за  виконанням  даного рішення  покласти  на  заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Віктора 

ГУРИНА. 

   

 

Міський голова                                                             Володимир ШМАТЬКО 

 
 


