
  

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ 
16.06.2021                                                                                        № 234 
                                                                  м. Лиман 
 

Про встановлення тарифів на 
перевезення пасажирів і багажу 
автомобільним транспортом на 
міському маршруті 

 

 

 Розглянувши лист комунального підприємства “Лиманська служба єдиного 

замовника” від 23.03.2021 № 234, з метою приведення тарифів на перевезення 

пасажирів і багажу у відповідність до вартості паливо-мастильних матеріалів, 

запасних частин, автомобільних шин та інше; відповідно до Наказу Міністерства 

транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 № 1175 “Про затвердження Методики 

розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту” (із 

змінами), відповідно до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради 

Донецької області від 21.04.2021 № 158 “Про проведення консультації у формі 

публічного громадського обговорення питання щодо встановлення тарифів на 

перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом на міському маршруті”, 

керуючись підпунктом 2 пункту “а” ст. 28 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Встановити для комунального підприємства “Лиманська служба єдиного 

замовника” тарифи на перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом та 

на перевезення кожного місця багажу (вантаж, розміри якого не перевищують 100-50-

30 сантиметрів, вагою від 10 до 40 кілограмів) на міському маршруті “Лиман АС-

Зелений Клин”: 
- з 01.07.2021 року на рівні 10,00 грн; 
2. Рекомендувати комунальному підприємству “Лиманська служба єдиного 

замовника” (Мацегора) протягом липня — серпня 2021 року провести моніторинг 

собівартості тарифу на перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом 

на міському маршруті “Лиман АС — Зелений Клин”. 
3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15.11.2017 № 395 “Про 

встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом 

на міському маршруті” вважати таким, що втратило чинність. 
4. Це рішення набуває чинності з 01.07.2021 року. 
5. Відділу з питань внутрішньої політики виконавчого комітету міської ради 

(Арматова) здійснити оприлюднення даного рішення на сайті міської ради, відділу 

житлово-комунального господарства міської ради (Муравльова) здійснити 

оприлюднення даного рішення у газеті “Зоря”.  



6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Сироватську І.Л. 
 

 

 

 Міський голова                                                                                    О. В. Журавльов 

 

 


