
23. Транспорт 
 

В 2017 році в виконавчому комітеті міської ради завершився конкурс на 

перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міському маршруті № 01 

“Лиман АС - Зелений Клин”. Переможцем в даному конкурсі визнано комунальне 

підприємство “Лиманська служба єдиного замовника”. 
Перевезення пасажирів розпочато з 28 листопада 2017 року 6 новими 

автобусами (4 автобусами марки Еталон та 2 автобусами марки Рута, один із яких 

обладнаний підйомником та пристосований для перевезення осіб з обмеженими 

фізичними можливостями). 
Відповідно до договору, укладеного з департаментом розвитку базових галузей 

промисловості Донецької обласної державної адміністрації, приватним підприємством 

“Луч” виконуються перевезення пасажирів за 11 приміськими маршрутами, 

сполученням з с. Терни, с. Торьске, с. Карпівка, с. Лозове, сел. Ямпіль, с. Закітне,                        

с. Щурове.  
Послуги по прийому та відправленню транзитних автобусних рейсів надає 

Лиманська автостанція. Автостанцією обслуговуються маршрути сполученням з 

Дзержинськом, Кураховим, Краматорськом, Слов’янськом, Сіверодонецьком, 

Святогірськом, Радьковськіми Пісками, Боровою та Куп’янськом. Загальна кількість 

транзитних рейсів на добу складає 50 одиниць. 
З метою забезпечення рівних умов для навчання учнів у сільській місцевості, для 

отримання повної загальної середньої освіти, здійснюється підвіз учнів до шкіл                

с. Брусівка, с. Старий Караван, с. Щурове, с. Діброва, сел. Ямпіль, с. Колодязі,                      

с. Новомихайлівка, с. Карпівка, с. Кіровськ, с. Торське. Кількість учнів, для яких 

організовано підвіз, складає 752 чоловіка та вчителів - 91 чоловік. З 1 вересня, в зв'язку 

із закриттям на капітальний ремонт загальноосвітньої школи № 5, 283 учня та 31 

вчитель централізовано підвозяться до Дробишевської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів. Для забезпечення безпеки перевезень дітей та більш кваліфікованого 

технічного обслуговування автобусів, 15 автобусів передані відділом освіти в 

оперативне використання в КП “Лиманська СЄЗ”, яке організовує перевезення учнів.  
У зв’язку з реорганізацією Укрзалізниці та створенням на її базі                            

ПАТ “Українська залізниця”, в Донецькій області утворена регіональна філія 

“Донецька залізниця” ПАТ “Укрзалізниця” та працює на базі Лиманської дирекції 

залізничних перевезень. 

Протягом 2017 року КП “Лиманська служба єдиного замовника”: 

- придбано 6 автобусів на загальну суму 8271,5 тис. грн.; 

- проведена розробка паспортів автобусних маршрутів на загальну суму                    

40,0 тис. грн.; 

- здійснено капітальний ремонт будівлі гаражів, розташованих за адресою:                  

м. Лиман, вул. Незалежності, 13 (в тому числі проектно-вишукувальні роботи) та 

придбання матеріалів, обладнання для технічного обслуговування автобусів, ліцензії 

для перевезення, довідки, поділ існуючого технічного паспорту на дві адреси, 

капітальний ремонт адміністративної будівлі комунального підприємства за адресою: 

вул. 1 Травня, 2 м. Лиман, капітальний ремонт огорожі гаражів на що витрачено      

1507,6 тис. грн.; 

- придбання матеріалів та запчастин для обслуговування та утримання автобусів 

- 90,4 тис. грн.; 

- виконані роботи по переобладнанню автобусу під перевезення осіб з 

обмеженими фізичними можливостями - 90,0 тис. грн. 



Заходи 

щодо розвитку транспорту Лиманської ОТГ за 2017 рік 
 

Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис. грн. 

Очікуваний 
результат Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 

державного 
бюджету 

місцевих бюджетів 

підпри-

ємств 
інших 

джерел 
облас-

ного 

бюджету 

бюджету 

ОТГ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Придбання соціального 

пасажирського автомобільного 

транспорту 

Протягом 

року 
КП 

“Лиманська 

СЄЗ” 

8271,5 
8271,5 

- - 8271,5 
8271,5 

- - Придбання 6 автобусів для 

перевезення соціально-

незахищених верств 

населення 
2. Розробка паспортів автобусних 

маршрутів 
Протягом 

року 
Лиманська 

ОТГ, КП   

“Лиманська 

СЕЗ” 

50,0 
40,0 

- - 50,0 
40,0 

- - Розроблено 18 паспортів 

автобусних маршрутів 

3. Розробка робочого проекту 

будівництва об'їзної дороги м. Лиман 
Протягом 

року 
Лиманська 

ОТГ 
0,0 
0,0 

- - 0,0 
0,0 

- - Кошти не виділялись 

4. Утримання мосту через                     

р. Сіверський Дінець (розчищення від 

заторів, поточний ремонт, зварювальні 

роботи) 

Протягом 

року 
Лиманська 

ОТГ, КП    

“Лиманський 

“Зеленбуд” 

50,0 
0,0 

- - 50,0 
0,0 

- - 

Кошти не освоєні 

5. Капітальний ремонт автодороги по                                    

вул. Володимірська в с. Рідкодуб, 

Лиманського р-ну, Донецької обл. 

Протягом 

року 
 1496,890 

0,0 
- - - - 1496,890 

0,0 
Покращення руху 

транспортних засобів та 

пішоходів 
6. Капітальний ремонт автодороги по 

вул. Шевченка в м. Красний Лиман 
Протягом 

року 
 3128,401 

0,0 
- - - - 3128,401 

0,0 
Покращення руху 

транспортних засобів та 

пішоходів 
7. Капітальний ремонт автодороги по 

вул. Довга в с. Зарічне, Лиманського 

району, Донецької області 

Протягом 

року 
 1497,818 

0,0 
- - - - 1497,818 

0,0 
Покращення руху 

транспортних засобів та 

пішоходів 
8. Капітальний ремонт автодороги по 

вул. Свердлова в м. Красний Лиман 
Протягом 

року 
 1949,465 

0,0 
- - - - 1949,465 

0,0 
Покращення руху 

транспортних засобів та 

пішоходів 
9. Капітальний ремонт автодороги по 

вул. Оборони в м. Красний Лиман 
Протягом 

року 
 1293,286 

0,0 
- - - - 1293,286 

0,0 
Покращення руху 

транспортних засобів та 



пішоходів 
10. Капітальний ремонт будівлі 

гаражів, розташованих за адресою м. 

Лиман, вул. Незалежності, 13 (в тому 

числі проектно-вишукувальні роботи) 

та придбання матеріалів, обладнання 

для технічного обслуговування 

автобусів, ліцензії для перевезення, 

довідки, поділ існуючого технічного 

паспорту на дві адреси та ін. 

Протягом 

року 
КП 

“Лиманська 

СЄЗ” 

1619,4 
1507,1 

- - 1619,4 
1507,1 

- - Утримання обслуговуючих 

приміщень та автобусів в 

належному стані 

у тому числі:          

10.1. Капітальний ремонт будівлі 

гаражів, розташованих за адресою                

м. Лиман, вул. Незалежності, 13            

(в тому числі проектно-вишукувальні 

роботи) 

Протягом 

року 
КП 

“Лиманська 

СЄЗ” 

835,6 
835,6 

- - 835,6 
835,6 

- - Капітальний ремонт 

будівель гаражів за адресою 

вул. Незалежності, 13,   

м. Лиман 

10.2. Отримання технічних умов щодо 

підключення до мереж електро-, 

водопостачання та встановлення 

приладів обліку у будівлі гаражів, 

розташованих за адресою м. Лиман, 

вул. Незалежності, 13 

Протягом 

року 
КП 

“Лиманська 

СЄЗ” 

32,0 
32,0 

- - 32,0 
32,0 

- - Отримання технічних умов 

10.3. Капітальний ремонт 

адміністративної будівлі комунального 

підприємства за адресою вул.1 Травня, 

2 м. Лиман 

Протягом 

року 
КП 

“Лиманська 

СЄЗ” 

155,1 
90,2 

- - 155,1 
90,2 

- - Капітальний ремонт 

обслуговуючих приміщень 

транспортного підрозділу 

10.4. Капітальний ремонт огорожі 

гаражів за адресою вул. Незалежності, 

13 м. Лиман 

Протягом 

року 
КП 

“Лиманська 

СЄЗ” 

139,4 
139,4 

- - 139,4 
139,4 

- - Капітальний ремонт 

огорожі території 

транспортного підрозділу 
10.5. Придбання обладнання та 

матеріалів для зони технічного 

обслуговування та ремонту автобусів 

Протягом 

року 
КП 

“Лиманська 

СЄЗ” 

423,3 
409,9 

- - 423,3 
409,9 

- - Утримання автобусів в 

належному стані 

10.6. Реєстрація транспортних засобів 

в Територіальному Сервісному Центрі 

1443 РСЦ МВД України в Донецькій 

області 

Протягом 

року 
КП 

“Лиманська 

СЄЗ” 

15,0 
0,0 

- - 15,0 
0,0 

- - Утримання автобусів в 

належному стані 

10.7. Отримання ліцензії для             

пасажирських перевезень пасажирів   

(школярів) автобусами 

Протягом 

року 
КП 

“Лиманська 

СЄЗ” 

0,0 
0,0 

- - 0,0 
0,0 

- - Кошти не виділялись 

10.8. Поділ існуючого технічного 

паспорту на дві адреси: 
Протягом 

року 
КП 

“Лиманська 

1,0 
0,0 

- - 1,0 
0,0 

- - Утримання обслуговуючих 

приміщень 



- адмінбудівля комунального 

підприємства, розташована за адресою                 

вул. 1 Травня, 2 м. Лиман; 
- будівлі гаражів, розташованих за 

адресою вул. Незалежності, 13                 

м. Лиман 

СЄЗ” 

10.9. Отримання довідки на право 

власності в Держреєстрі прав   

оперативного управління на об’єкти 

нерухомого майна 

Протягом 

року 
КП 

“Лиманська 

СЄЗ” 

0,0 
0,0 

- - 0,0 
0,0 

- - Утримання обслуговуючих 

приміщень 

10.10. Проведення технічного            

обстеження та експертизи несущих 

конструкцій гаражів №№ 12-17,        

розташованих за адресою м. Лиман, 

вулиця Незалежності, 13 

Протягом 

року 
КП 

“Лиманська 

СЄЗ” 

18,0 
0,0 

- - 18,0 
0,0 

- - Кошти не виділялись 

11. Розробка проекту щодо створення 

транспортного підрозділу 

пасажирських перевезень 

Протягом 

року 
Виконавчий  

комітет                    

Лиманської 

міської ради 

50,0 
0,0 

- - 50,0 
0,0 

- - Кошти не виділялись 

12. Заробітна плата штатних одиниць 

для здійснення соціального 

пасажирського перевезення 

Протягом 

року 
КП 

“Лиманська 

СЕЗ” 

168,4 
168,4 

- - 168,4 
168,4 

- - Здійснення соціального 

пасажирського перевезення 

13. Придбання ПММ та запчастин для 

соціального пасажирського 

автомобільного транспорту 

Протягом 

року 
КП 

“Лиманська 

СЕЗ” 

406,0 
406,0 

- - 406,0 
406,0 

- - Здійснення соціального 

пасажирського перевезення 

14. Технічне обслуговування 

соціального пасажирського 

автомобільного транспорту 

Протягом 

року 
КП 

“Лиманська 

СЕЗ” 

6,8 
0,0 

- - 6,8 
0,0 

- - Здійснення соціального 

пасажирського перевезення 

15. Оплата спожитої електроенергії 

будівлі гаражів 
Протягом 

року 
КП 

“Лиманська 

СЕЗ” 

15,0 
6,8 

- - 15,0 
6,8 

- - Здійснення соціального 

пасажирського перевезення 

16. Виконання робіт по 

переобладнанню транспортних засобів 
Протягом 

року 
КП 

“Лиманська 

СЕЗ” 

90,0 
90,0 

- - 90,0 
90,0 

- - Здійснення соціального 

пасажирського перевезення 

17. Капітальний ремонт будівлі 

гаражів, розташованих за адресою           

м. Лиман, вул. Незалежності, 13 (в 

тому числі проектно-вишукувальні 

роботи) ІІ етап робіт 

Протягом 

року 
КП 
“Лиманська 

СЄЗ” 

585,623 
543,7 

- - 585,623 
543,7 

- - Капітальний ремонт 

будівель гаражів за адресою 

вул. Незалежності, 13, м. 

Лиман 

18. Капітальний ремонт огорожі 

гаражів за адресою вул. Незалежності, 

Протягом 

року 
КП 
“Лиманська 

60,0 
0,0 

- - 60,0 
0,0 

- - Підтримка території гаражів 

в належному стані 



13 м. Лиман СЄЗ” 
19. Придбання матеріалів та запчастин 

для обслуговування та утримання 

автотранспорту  

Протягом 

року 
КП 

“Лиманська 

СЄЗ” 

90,5 
90,4 

- - 90,5 
90,4 

- - Здійснення соціального 

пасажирського перевезення 

20. Встановлення хвірток 

металевих(калитка, ворота) за адресою 

вул. Незалежності, 13 м. Лиман 

Протягом 

року 
КП 

“Лиманська 

СЄЗ” 

71,2 
71,2 

- - 71,2 
71,2 

- - Підтримка території 

пасажирського підрозділу в 

належному стані 
21. Придбання шин для шкільних 

автобусів 
Протягом 

року 
КП 

“Лиманська 

СЄЗ” 

93,0 
93,0 

- - 93,0 
93,0 

- - Здійснення соціального 

пасажирського перевезення 

22. Придбання кілець залізобетонних 

та кришок на кільця для встановлення 

на території гаражів за адресою                     

м. Лиман, вул. Незалежності, 13 

Протягом 

року 
КП 

“Лиманська 

СЄЗ” 

7,0 
7,0 

- - 7,0 
7,0 

- - Підтримка території 

пасажирського підрозділу в 

належному стані 

Всього   21000,283 
11295,1 

- - 11634,423 
11295,1 

- 9365,86 
0,0 

 

Перелік об'єктів, які пропонуються фінансуватись  
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 

1. Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади від 

перехрестя вул. К. Гасієва № 4 до кафе 

“Лісовичок” м. Лиман 

Протягом 

року 
КП 
“Лиманський 

Зеленбуд” 

- - - - - - Кошти не виділялись 

2. Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади по 

вул. Петропавлівська м. Лиман 

Протягом 

року 
КП 

“Лиманський 

Зеленбуд” 

4511,92892 
2332,27576 

1858,35326 
1858,35326 

- 2653,57566 
473,92250 

- - Покращення руху 

транспортних засобів та 

пішоходів 

3. Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади по 

провул. Петропавлівський м. Лиман 

Протягом 

року 
КП 

“Лиманський 

Зеленбуд” 

1996,03692 
0,0 

585,9 
0,0 

- 1410,13692 
0,0 

- - Кошти не освоєні 

4. Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади по 

вул. Бульварна с. Зарічне 

Протягом 

року 
КП 
“Лиманський 

Зеленбуд” 

- - - - - - Кошти не виділялись 

5. Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади по 

вул. Нова с. Нове 

Протягом 

року 
КП 
“Лиманський 

Зеленбуд” 

- - - - - - Кошти не виділялись 

6. Капітальний ремонт автодороги по 

вул. Шевченка в м. Красний Лиман 
Протягом 

року 
КП 

“Лиманський 

3040,98859 
1081,06009 

905,99658 
905,99658 

- 2134,99201 
175,06351 

- - Покращення руху 

транспортних засобів та 



Зеленбуд” пішоходів 
7. Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади по 

вул. Незалежності (Фрунзе) м. Лиман 

Протягом 

року 
КП 

“Лиманський 

Зеленбуд” 

986,86994 
0,0 

289,49998 
0,0 

- 697,36996 
0,0 

- - Кошти не освоєні 

8. Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади по 

провул.Поштовий м.Лиман 

Протягом 

року 
КП 

“Лиманський 

Зеленбуд” 

1139,93938 
373,33325 

334,49981 
334,49981 

- 805,43957 
38,83344 

- - Покращення руху 

транспортних засобів та 

пішоходів 

9. Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади по 

вул. Театральна (від Будинку культури) 

м.Лиман 

Протягом 

року 
КП 

“Лиманський 

Зеленбуд” 

814,2096 
812,40024 

773,499 
773,499 

- 40,71060 
38,90124 

- - Покращення руху 

транспортних засобів та 

пішоходів 

10. Капітальний ремонт автодороги по 

вул. Оборони в м.Красний Лиман 
Протягом 

року 
КП 

“Лиманський 

Зеленбуд” 

1231,112 
1231,112 

805,513 
805,513 

- 425,599 
425,599 

- - Покращення руху 

транспортних засобів та 

пішоходів 
11. Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об'єднаної територіальної громади по 

вул. Кар'єрна м. Лиман 

Протягом 

року 
КП 

“Лиманський 

Зеленбуд” 

914,70892 
675,14237 

540,73996 
540,73996 

- 373,96896 
134,40241 

- - Покращення руху 

транспортних засобів та 

пішоходів 

12. Капітальний ремонт автодороги по 

вул. Довга в с. Зарічне, Лиманського 

району, Донецької області 

Протягом 

року 
КП 

“Лиманський 

Зеленбуд” 

1338,07504 
1338,07504 

1338,07504 
1338,07504 

- - - - Покращення руху 

транспортних засобів та 

пішоходів 
Всього   15973,86931 

7843,39875 
7432,07663 
6556,67665 

- 8541,79268 
1286,7221 

- -  

Всього по розділу   36974,15231 
19138,49875 

7432,07663 
6556,67665 

- 20176,21568 
12581,8221 

- 9365,86 
0,0 

 

 


