
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
     ___________                                                                             № ___________ 

 м. Лиман 

 Про укладання тимчасового 

договору на перевезення 

пасажирів автомобільним 

транспортом на приміському 

автобусному маршруті 

 

 

 

З метою недопущення дестабілізації перевезень пасажирів автомобільним 

транспортом на приміському автобусному маршруті загального користування   

“Лиман (АС) - Іванівка (ЗА)”, розглянувши лист старости Тернівського 

старостинського округу від 12.05.2021 №67 та лист КП “Лиманська служба єдиного 

замовника” від 12.05.2021 №369; відповідно до Закону України “Про автомобільний 

транспорт” від 05.04.2001 №2344-ІІІ (із змінами) та постанови Кабінету Міністрів 

України від 03.12.2008 №1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”, 

керуючись підпунктом 4 пункту “а” частини першої ст.31 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет  
 

В И Р І Ш И В : 
 

1. Укласти тимчасовий договір на перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом на приміському автобусному маршруті “Лиман (АС) - Іванівка (ЗА)” з            

КП “Лиманська служба єдиного замовника” до проведення конкурсу з визначення 

перевізника та укладання договору з переможцем. 
2. Затвердити форму договору на перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом (додається). 
3. Дане рішення набирає чинності з моменту прийняття. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сироватську І. Л. 
 

 

 

 

 

Міський голова                                       О. В. Журавльов 

 

 

 



Договір №____ 
на перевезення пасажирів автомобільним транспортом 

 

м. Лиман                              “___” _______ 20__ р. 
 

Виконавчий комітет Лиманської міської ради в особі міського голови 

Журавльова Олександра Вікторовича, який діє на підставі Положення про виконавчий 

комітет Лиманської міської ради, затвердженого рішенням Лиманської міської ради 

від 06.12.2016 №7/20-940 (із змінами), далі “Організатор” з однієї сторони та                   

КП “Лиманська служба єдиного замовника”, що діє на підставі Статуту в особі 
Мацегори Валерія Анатолійовича - далі “Перевізник”, з другої сторони (далі - 

Сторони), керуючись Законом України “Про автомобільний транспорт” від 05.04.2001 

№2344-ІІІ (із змінами) та постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 

№1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування”, уклали даний Договір про наступне: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Організатор надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на 

приміському автобусному маршруті “Лиман (АС) - Іванівка (ЗА)”. 
Перевізник здійснює перевезення пасажирів на умовах, передбачених даним 

договором та відповідно до чинного законодавства України, в звичайному режимі 
руху згідно з графіком (додаток 1). 
 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОР1Н 
2.1. Організатор зобов'язаний: 
2.1.1. Інформувати Перевізника про зміни схеми маршруту та розкладу руху на 

маршруті, інші зміни нормативно-правового характеру. 
2.1.2. Сприяти в проведенні контролю, із залученням відповідних служб в 

межах покладених на них повноважень, стосовно порушення законодавства 

перевізниками пасажирів автомобільного транспорту, маршрути яких проходять по 

території Лиманської міської ради. 
 

2.2. ПРАВА ОРГАНІЗАТОРА 
2.2.1. Забезпечення контролю за дотриманням Перевізником умов договору із 

залученням відповідних державних установ, служб, організацій тощо. 
2.2.2. Організатор здійснює контроль за відповідністю рухомого складу 

санітарно-технічним та експлуатаційним вимогам (чистота салону, наявність місць 

для сидіння, їх розташування та належний стан, освітлення салону, запасних виходів, 

технічний стан тощо). 
 

2.3. ПЕРЕВІЗНИК ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ 
2.3.1. Забезпечити на маршрутах необхідну кількість рухомого складу згідно з 

умовами договору і регулярність руху не менш 93 відсотків. 
2.3.2. Забезпечити проведення передрейсового (післярейсового) технічного 

огляду транспортних засобів та проходження передрейсового (післярейсового) 

медичного огляду водіїв.  
2.3.3. Випускати на маршрут технічно справні, відповідно обладнані, 

екіпіровані та укомплектовані транспортні засоби, що відповідають вимогам чинного 



законодавства, екологічним нормам та державним стандартам на автомобільному 

транспорті. 
2.3.4. Організувати зберігання рухомого складу на власних або орендованих 

територіях, забезпечити захист транспортних засобів від використання без відома їх 

власників (користувачів). 
2.3.5. При виїзді автотранспортного засобу на маршрут забезпечувати водія 

наступними документами: реєстраційні документи на транспортний засіб, квитково-

касовий лист, схема маршруту, розклад руху, інші документи передбачені чинним 

законодавством України. 
2.3.6. Проводити підвищення кваліфікації керівників і фахівців автомобільного 

транспорту відповідно до вимог чинного законодавства.  

2.3.7. Безперешкодно здійснювати перевезення громадян, що мають право на 

безкоштовний і пільговий проїзд у даному виді транспорту відповідно до чинного 

законодавства і рішення виконавчого комітету міської ради. Інформація про категорії 
громадян, що мають пільги на проїзд, повинна бути розміщена в салоні на видному 

місці. 
2.3.8. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо 

тривалості робочого часу, відпочинку та оплати праці працівників, страхування водіїв 

та транспортних засобів від нещасних випадків та дорожньо-транспортних пригод. 
2.3.9. Залучати до роботи на маршрутах водіїв за наявності в них відповідної 

категорії. 
2.3.10. Надавати транспорт у розпорядження територіальних підрозділів 

Міністерства надзвичайних ситуацій у випадку стихійних лиха і надзвичайних 

ситуацій для евакуації населення у безпечні місця. 
 

2.4. ПЕРЕВІЗНИК МАЄ ПРАВО 
2.4.1. Здійснювати перевезення пасажирів на визначеному у договорі маршруті.  
2.4.2. Надавати Організатору пропозиції щодо відкриття нових маршрутів, 

зміни часу роботи транспорту на діючому маршруті. 
 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
3.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором 

сторони несуть відповідальність згідно діючого законодавства України. 
 

4. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ 
4.1. Усі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише у випадку, коли вони 

оформлені письмово і підписані сторонами. 

 

5. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 
5.1. Договір може бути розірвано за взаємною згодою сторін, а також якщо одна 

із сторін, або обидві сторони порушують його умови. 
5.2. Організатор має право розірвати договір в односторонньому порядку: 
1) у випадку систематичних (два й більше) порушення Перевізником умов 

договору й чинного законодавства; 
2) відхилення від затвердженої схеми руху; 
3) невиконання затвердженого розкладу руху; 
4) відсутність у водія транспортного засобу документів, необхідних для 



виконання пасажирських перевезень та передбачених чинним законодавством 

України; 
5) відсутність або неведення квитково-облікової документації; 
6) відмова в перевезенні пасажирів пільгових категорій; 
5.3. крім підстав, зазначених у п.5.2. цього договору, Організатор має право на 

односторонню відмову від договору у наступних випадках: 
1) відсутність у перевізника паспорту маршруту, погодженого та завтердженого 

в установленому порядку; 
2) випуск на маршрут транспортного засобу без проведення передрейсового 

технічного огляду; 
3) допуск до роботи на маршруті водія, який не пройшов передрейсовий 

медичний огляд; 
4) відмови Перевізника від внесення змін до даного договору, які обумовлені 

змінами у чинному законодавстві України. 
5) невиконання Перевізником своїх зобов'язань щодо забезпечення належного 

контролю за технічним станом транспортних засобів; 
6) недотримання режиму праці і відпочинку водіїв, що призвело до дорожньо-

транспортної пригоди з вини водіїв Перевізника; 
7) припинення перевезення пасажирів чи скасування рейсів на маршруті 

зазначеному у п.1.1. цього договору, без попереднього узгодження з Організатором. 
5.4. Про односторонню відмову від договору Організатор надсилає Перевізнику 

повідомлення. 
5.5. Перевізник має право відмовитися від договору у разі порушення 

Організатором своїх зобов’язань по договору. 
5.6. Сторони мають право розірвати в односторонньому порядку договір за 

умови попереднього письмового повідомлення іншу сторону за 30 календарних днів із 

зазначенням обґрунтованих причин розірвання договору. 
 

6. ФОРС-МАЖОР 
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне 

невиконання своїх обовьязків за даним договором, якщо воно є наслідком дії 
обставини непереборної сили, форс-мажор: пожежа, повінь, землетрус, війна, бойові 
дії різного характеру, блокади, страйки та інші обставини, не залежні від волі сторін, 

якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання цього договору. 
6.2. Обставини форс-мажор повинні бути підтверджені відповідними 

документами. 
 

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ 
7.1. Послуги з питань організації роботи щодо перевезення пасажирів, 

забезпечення умов належної організації пасажирських транспортних перевезень  

надаються відповідними службами та підприємствами на договірних умовах з 

Перевізниками. 

7.2. Розбіжності між сторонами, що не врегульовані шляхом переговорів, 

вирішуються у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю 

спору. 

7.3. Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 

одному для кожній із сторін. 



 

 

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

8.1. Договір набирає чинності з __________ року та діє до __________ року. 

8.2. Дія договору достроково припиняється у разі анулювання ліцензії з надання 

послуг з перевезення пасажирів автобусами. 

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

“ОРГАНІЗАТОР”  “ПЕРЕВІЗНИК” 
Виконавчий комітет Лиманської 
міської ради 

 Комунальне підприємство 

“Лиманська служба єдиного 

замовника” 

ЄДРПОУ 38068238  ЄДРПОУ 31046265 
84406, м. Лиман,   84404, м. Лиман, пров. Бригадний, 6 
вул. Незалежності, 46   

   

Міський голова  Директор підприємства 
   

_____________ Журавльов О.В.  _____________ Мацегора В. А. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
до договору  
від ________ № ______ 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Міський голова 
 

________ О. В. Журавльов 
 

 

Графік  
руху автобусів на приміському автобусному маршруті  

“Лиман (АС) - Іванівка (ЗА)” 
 

Назва маршруту Оборотні рейси 

“Лиман (АС) - Іванівка (ЗА)” 5-00 (Сб.), 10-40 (Сб) 

 


