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* Шановний Сергію Анатолійовичу!

На Ваш запит на інформацію від 16.12.2016 р. у відношенні надання копій договорів з 
пасажирськими автоперевізниками міста Одеси, повідомляємо наступне.

Статтею 1. Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначено, що публічна 
інформація - це інформація відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь- 
яких носіях.

У ст. 1 Закону України «Про інформацію» визначено, що:
документ - матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її 

збереження та передавання у часі та просторі;
інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних 

носіях або відображені в електронному вигляді;
Запитувана Вами інформація знаходиться у документальному вигляді, а відповідно до 

ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» у разі якщо задоволення запиту на 
інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач 
зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Таким чином, на підставі вищевикладеного та беручи до уваги, що з усіма 
підприємствами-перевізниками, які стали переможцями конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування Департамент укладає однаковий договір про 
організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування 
(далі Договір), надаємо Вам копію Договору, укладеного у 2016 році з ПАТ «Пінічтранс».

Якщо Вас цікавить певне підприємство-перевізник або конкретний Договір, Департамент 
готовий надати таку інформацію у рамках визначених діючим законодавством України.

Додаток: на 7 арк.

З повагою,
Директор департаменту

Вик. Нощенко Д.В. 
тел. 7579054

О.В. Ілько

З пропозиціями та зауваженнями звертайтеся, будь ласка, в «Єдиний центр звернень 
громадян» за телефоном: 705-55-55



ДОГОВІР № 78
про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах

загального користування

м. Одеса квітня 2 0 16 р. :

Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради (далі - Організатор 
перевезень), в особі директора департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської 
ради Ілька Олександра Васильовича, який діє на підставі Положення про департамент транспорту, зв ’язку 
організації дорожнього руху Одеської міської ради (далі -  ДТЗОДР ОМР). затвердженого рішенням ОдеськЬї
міської ради від 28.02.2011р. № 384 -  VI, з однієї сторони, та ПАТ «Північтранс» (далі - Перевізник), в особі
директора Савченка Юрія Олександровича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони (разом далі - Сторони), на 
підставі ст. 7 Закону України «Про автомобільний транспорт в Україні», протоколу засідання конкурсного комітету 
з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування від 18.03.2016 р. № 4. та Наказу 
ДТЗОДР № 26 від 22.03.2016 р. уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Організатор перевезень надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на наступних міських 
автобусних маршрутах загального користування, які є єдиним об’єктом (комплексом):

№ 240 «вул. Паустовського -  вул. Преображенська», режим руху -  звичайний.
№ 240 «вул. Паустовського -  вул. Преображенська», режим руху -  маршрутне таксі.
№ 127 «Інфекційна лікарня -  Меморіал 411 батареї», режим руху -  звичайний.
№ 127 «Інфекційна лікарня -  Меморіал 411 батареї», режим руху -  маршрутне таксі.
№ 131 «сел. Шевченка -  пл. Старосінна (ЦПВ «Вокзал»)», режим руху -  маршрутне таксі.
№ 104 «вул. Марсельська -  сел. Шевченка», режим руху -  звичайний.
№ 104 «вул. Марсельська -  сел. Шевченка», режим руху -  маршрутне таксі.
№ 151 «вул. Ж. Кюрі -  міст «Пересип» (вул. Одарія)». режим руху -  звичайний.

а Перевізник забезпечує якісні та безпечні перевезення пасажирів на умовах, передбачених чинним законодавством, 
цим Договором та Додатком № 1 до нього, на зазначених автобусних маршрутах загального користування.

2. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА СТОРІН
2.1. Організатор зобов'язаний:
2.1.1. Розглядати пропозиції Перевізника про удосконалення організації перевезень на маршруті, внесення змін 

до схем маршрутів.
2.1.2. У разі необхідності сприяти в забезпеченні Перевізника інформацією нормативно-організаційного 

характеру, яка регламентує роботу пасажирського транспорту міста.
2.1.3. Інформувати Перевізника щодо виникнення надзвичайних ситуацій, несприятливих змін дорожньо- 

кліматичних умов, обмеження руху та виникнення на маршрутах обставин, що заважають безпеці руху.
2.1.4. Інформувати населення про роботу міського пасажирського транспорту.
2.1.5. В межах наданих повноважень здійснювати контроль за виконанням Перевізником транспортного 

законодавства на території міста Одеси.
2.1.6. Затверджувати паспорти маршрутів у встановленому законодавством порядку та за умови відповідності 

їх чинному законодавству України.

2.2. Організатор має право:
2.2.1. Вимагати від Перевізника забезпечення регулярної роботи транспортних засобів на визначеному цим 

Договором маршруті (маршрутах).
2.2.2. Вимагати неухильного дотримання Перевізником умов цього Договору, чинного законодавства України, 

актів Одеської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови. Організатора, рішень конкурсного комітету.
2.2.3. В межах наданих повноважень перевіряти виконання Перевізником вимог Закону України 

«Про автомобільний транспорт», Правил надання послуг автомобільного пасажирського транспорту та інших 
нормативно-правових актів України у транспортній сфері.

2.2.4. Здійснювати контроль за виконанням умов Договору, в тому числі, але не виключно: планових 
показників (додаток 1), забезпеченням диспетчеризації, виконанням обов'язків Перевізником щодо створення 
належних санітарно-побутових умов для водіїв, рівнем якості перевезення пасажирів та належною екіпіровкою 
рухомого складу, передбаченою Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, 
забезпеченням зберігання рухомого складу у відповідності до вимог ст. 21 Закону України «Про автомобільний 
транспорт», проведенням перед рейсового та після рейсового медичного огляду водіїв.

2.2.5. Перевіряти автобуси на відповідність їх санітарно-технічним та експлуатаційним вимогам, а також 
комплектацію автомобілів згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.28-97 та розділу 31 Правил дорожнього руху.

2.2.6. Отримувати від перевізника інформацію про роботу автобусів на маршрутах, рухомий склад задіяний на 
маршрутах та інше.

2.2.7. Приймати рішення про зміни на маршруті відповідно до чинного законодавства в Україні.
2.2.8. Ініціювати внесення змін до Договору.



2.3. Перевізник зобов'язаний:
2.3.1. Перевозити пасажирів на визначених у Договорі маршрутах.
2.3.2. Забезпечити виконання вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», Правші надання послуг 

автомобільного пасажирського транспорту. Правил дорожнього руху та інших нормативно-правових актів У країни 
у транспортній сфері, а також умов Договору.

2.3.3. Утримувати транспортні засоби в належному технічному та санітарному стані.
2.3.4. Забезпечувати виконання затвердженого розкладу руху.
2.3.5. Забезпечити проведення передрейсового'післярейсового технічного огляду транспортних засобів та 

проходження передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв з відповідними відмітками в подорожніх 
листах та журналах, згідно з чинним законодавством.

Випускати на маршрут технічно справні, відповідно обладнані, екіпіровані та укомплектовані транспортні 
засоби, що відповідають законам України "Про дорожній рух", "Про автомобільний транспорт", вимогам ДНАОП 
0.00-1.28-97, Правилам дорожнього руху, вимогам екологічних норм та державним стандартам на автомобільному 
транспорті, та забезпечити виконання Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

Не випускати на маршрут транспортні засоби, якщо вони не зареєстровані у встановленому порядку, 
переобладнані з порушенням вимог законодавства або не пройшли державного технічного огляду.

Не допускати до керування транспортними засобами водіїв, які не пройшли медичний огляд, перебувають у 
стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, у хворобливому стані, під впливом ліків, що знижують їх реакцію і 
увагу.

2.3.6. Мати власну виробничо-технічну базу (або забезпечити ії наявність (на умовах оренди чи на договірних 
засадах))

2.3.7. Забезпечити обов'язкове зберігання рухомого складу у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, 
гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони; виключити можливість випадків порушення 
вимог ст. 21 Закону України "Про автомобільний транспорт" щодо зберігання транспортних засобів.

2.3.8. При виїзді автобуса на маршрут забезпечувати водія комплектом документів відповідно до 
законодавства.

2.3.9. Залучати до роботи на маршруті водіїв відповідної відкритої категорії та відповідного стажу роботи.
2.3.10. Забезпечити виконання вимог чинного законодавства України з питань охорони праці.
2.3.11. Облаштовувати та утримувати кінцеві зупинкові комплекси, місця відстою в належному технічному та 

санітарному стані та створити належні санітарно-побутові умови для водіїв та лінійних працівників згідно з 
Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими Постановою Кабінету 
Міністрів України від 18.02.1997р. № 176.

2.3.12. Здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху, нести повну 
відповідальність за безпеку перевезення пасажирів.

2.3.13. Здійснювати пільгові перевезення громадян згідно з чинним законодавством України.
2.3.14. Посадку та висадку пасажирів здійснювати з обов’язковим дотриманням Правил дорожнього руху та 

інших нормативно-правових актів України у транспортній сфері.
2.3.15. Розглядати можливість безкоштовних благодійних перевезень відповідно до заявок Замовника.
2.3.16. Отримувати плату за проїзд з обов'язковою видачею пасажирам квитків встановленого зразка.
2.3.17. Забезпечувати проїзд пасажирів до зупинки чи місця призначення за маршрутом без додаткових витрат 

у разі припинення поїздки через технічну несправність транспортного засобу.
2.3.18. Забезпечити диспетчеризацію маршруту.
2.3.19. У випадках ліквідації наслідків аварій, припинення руху міськелектротранспорту, проведення масових 

заходів виконувати перевезення пасажирів за наказом Організатора перевезень.
2.3.20. Здійснити усі види обов’язкового страхування, передбачених чинним законодавством.
2.3.21. Забезпечити проведення стажування та інструктажу водіїв у порядку, визначеному законодавством.
2.3.22. Організувати підвищення кваліфікації працівників відповідно до вимог статті 34 Закону України «Про 

автомобільний транспорт».
2.3.23. Надавати Організатору інформацію про роботу автобусів на маршрутах, рухомий склад, що задіяний на 

маршрутах та іншу запитувану організатором інформацію.
2.3.24. Сприяти Організатору у проведенні обстежень пасажиропотоків, удосконаленні мережі маршрутів 

загального користування.
2.3.25. Сприяти Організатору у перевірках роботи автобусів на маршруті, випуску автомобілів на лінію, стану 

вулиць і доріг, по яких прокладені маршрути та їх освітлення, обладнання зупинок.
2.3.26. Повідомляти Організатора про стан проїжджої частини вулиць, про їх невідповідність вимогам безпеки 

дорожнього руху.
2.3.27. При залученні до перевезень пасажирів автобусів приватних підприємств переоформлювати 

реєстраційні документи на підприємство.
2.3.28. Повідомляти Організатора про намір дострокового розірвання договору за 30 днів.
2.3.29. Здійснювати перевезення пасажирів на об'єкті конкурсу (маршрути №№ 104, 127. 131. 151, 240) 

автобусами відповідного класу, категорії, місткості та року виготовлення (не нижче заявленого на конкурсі по 
даному об’єкту).

2.3.30. Виконувати умови конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 
користування у м. Одесі, затверджені Наказом директора департаменту транспорту, зв’язку та організації 
дорожнього руху Одеської міської ради від 16.02.2016 р. № 13.

2.3.31. Забезпечити виконання прийнятих на себе під час проведення конкурсу добровільних додаткових 
зобов'язань.



2.3.32. Забезпечити суворе дотримання персоналом Перевізника Правил дорожнього руху, особливо в частині 
розташування транспортних засобів на проїзній частині, вимог т о  до зупинки т а  стоянка, тряакяетїтожк зассйй.. 
особливо в місцях зупинок на маршруті руху. Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту-, 
інших вимог законодавства про автомобільний транспорт.

2.3.33. Не передоручати виконання своїх обов'язків по перевезенню пасажирів на маршрутах, які надані для 
обслуговування.

2.3.34. Не використовувати на маршрутах рухомий склад, що належить іншій особі, без укладання відповідного 
договору.

2.3.35. Залучати до роботи на маршруті водіїв відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів 
робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт", затверджених Наказом Міністерства 
транспорту та зв'язку України від 2 липня 2010 р. № 427 .

2.3.36. Екіпірувати транспортні засоби підприємства відповідними емблемами підприємства.
2.3.37. Забезпечити наявність та належне ведення документації в автогосподарстві згідно з вимогами 

законодавства.
2.3.38. Не допускати наявності в пасажирських салонах сторонніх предметів: запасних коліс, запчастин, тощо 

які можуть травмувати пасажирів або забруднити;зіпсувати їх одяг.
2.3.39. Допускати уповноважених Організатором представників до перевірок роботи автобусів на маршруті, 

випуску автомобілів на лінію з місць зберігання транспортних засобів відповідно до договору оренди або власного 
авто гос по дарства.

2.3.40. При ДТП з постраждалими, загиблими або такими що припиняють рух автотранспорту за участю 
автобусів, що належать підприємству-перевізнику на правах власності чи оренди, обов’язково, протягом 30 хвилин, 
повідомляти організатору перевезень інформацію щодо ДТП.

2.3.41. Постійно вживати заходів в частині виплати середньої заробітної плати на підприємстві на рівні 
середньої заробітної плати за відповідним видом економічної діяльності по м. Одеса.

2.3.42. Не допускати подання одного і того ж транспортного засобу для участі у конкурсі з перевезення 
пасажирів, якщо цей транспортний засіб не було замінено на транспортний засіб відповідного класу, категорії, 
місткості та року виготовлення не нижче заміненого транспортного засобу. Про відповідні дії письмово 
повідомляється конкурсний комітет.

2.3.43. При введенні організатором перевезень в дію централізованої системи диспетчерського контролю та 
управління (на базі ОР8 чи інших технічних засобів), забезпечити виконання технічних та технологічних вимог, що 
забезпечують роботу автобусів в умовах цієї системи.

2.4. Перевізник має право:
2.4.1. Перевозити пасажирів тільки на визначеному у цьому Договорі маршруті (маршрутах).
2.4.2. Повідомляти Організатора про неналежний стан проїжджої частини вулиць, шляхів, автодоріг, про їх 

відповідність до вимог безпеки дорожнього руху.
2.4.3. Для роботи на визначеному цим Договором маршруті залучати рухомий склад на законних підставах.
2.4.4. Відміняти рейси своїх транспортних засобів за обставин, які він не міг передбачити і яким не міг 

запобігти, повернувши пасажирам кошти, сплачені ними за перевезення.
2.4.5. Обмежувати або припиняти перевезення в разі стихійного лиха, епідемії, епізоотії або іншої надзвичайної 

ситуації.
2.4.6. Відміняти рух транспортних засобів у разі виникнення загрози життю пасажирів.
2.4.7. Вимагати неухильного дотримання Організатором умов цього Договору та чинного законодавства 

України.
2.4.8. Отримувати компенсацію, передбачену за перевезення пільгових категорій громадян у порядку та в 

розмірах, визначених чинним законодавством.
2.4.9. Надавати пропозиції Організатору перевезень щодо відкриття нових маршрутів або зміни схем руху та 

режиму роботи транспорту на діючих маршрутах.

3. ТАРИФ И НА ПРОЇЗД

3.1. № 104 «вул. Марсельська -  сел. Шевченка», режим руху -  звичайний -  0.50 грн. за одну поїздку 
пасажира.

№ 127 «Інфекційна лікарня -  Меморіал 411 батареї», режим руху -  звичайний -  0.50 грн. за одну поїздку 
-  пасажира.

№ 151 «вул. Ж. Кюрі -  міст «пересип» (вул. Одарія)». режим руху -  звичайний -  0.50 грн. за одну поїздку 
пасажира.

№ 240 «вул. Паустовського -  вул. Преображенська», режим руху -  звичайний -  0,50 грн. за одну поїздку 
пасажира.

3.2. Перевізник не має право самостійно змінювати тарифи на проїзд на маршрутах, що працюють у 
•звичайному» режимі руху.

3.3. Тарифи на проїзд на маршрутах, які працюють у «звичайному» режимі руху можуть бути переглянуті за 
погодженням Сторін при наявності техніко-економічного обгрунтування.

3.4. Тарифи на проїзд на маршрутах, що працюють у режимі руху «маршрутного таксі» встановлюються 
Перевізником самостійно, на підставі відповідного техніко-економічного обґрунтування.



■ ■■ ■

. ' 4

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПРИПИНЕННЯ Д ії ДОГОВОРУ

/
4.1 .Сторони домовились, що Договір може бути розірваним:
а) за погодженням Сторін;
б) Організатором в односторонньому порядку при невиконанні або неналежному виконанні Перевізником умов 

цього Договору та його додатків.
У разі дострокового розірвання Договору Організатор за ЗО календарних днів письмово попереджає про це 

Перевізника та вказує причини розірвання Договору.
в) у випадку закінчення терміну дії ліцензії на надання послуг з перевезень пасажирів або її анулювання;
г) якщо Перевізник протягом ЗО (тридцяти) днів з моменту підписання Договору не розпочав роботу з 

перевезення пасажирів на даному маршруті.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

5.1. Перевізник приймає на себе наступні додаткові зобов’язання:
5.1.1. Виконувати додаткові зобов’язання, вказані в заяві на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на 

міських автобусних маршрутах загального користування в м. Одесі, який відбувся 18.03.2016 р.

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

6.1. Додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною.
6.2. Зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише у випадку, коли вони оформлені письмово та 

підписані сторонами.
6.3. Сторони не несуть відповідальності за цим Договором у випадку форс-мажорних обставин.
6.4. Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається \ 

Організатора, другий - у Перевізника .

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір укладений на термін до 21.04.2021 р. та діє з 19.05.2016 р.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

«Організатор перевезень» «Перевізник»

Департамент транспорту, зв’язку та 
організації дорожнього руху 
Одеської міської ради

Публічне акціонерне товариство 
«Північтранс»

65004 м. Одеса, пл. Думська, 1

в особі директора

( " І Ш

м.п.

21.04.2016 р.

О.В. Ілько

21-й км,Стйрокиївського шосе

ор і / / '!

Ю.О. Савченко
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Додаток і

до договору № 78 від «/У .04.2016 р.

Планові показники

роботи на міських автобусних маршрутах загального користування 

_______ ПАТ «Піенічтранс»_________
(назва Перевізника)

№ та назва маршруту
Довжина 

оборотного 
рейсу, км

Тривалість 
оборотного 

рейсу, хв

Режим
роботи

Режим
руху

Початок-
кінець
роботи

(год.дв.)

Орієнтований 
інтервал на 

робочі дні (хв.) 
або орієнтовний 
час відправлення 

з початкової 
зупинки на роб. 

дні (год. хв.)

Кількість 
виїздів на 

добу 
(роб./вих.)

Кількість 
оборотних 
рейсів на 

добу 
(роб./вих.)

Використовування 
автобусів, 

пристосованих для 
перевезення осіб 3 

ОФМ 
(од.)

Характеристика 
автобусів за 

пасажиром істкістю 
(місця для сидіння) 

та класом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

104
«вуз Марсельська сел Шевченка»

15.1

60 Постійно,
щоденно зв 06.00-18.00 06,00. 14.00. 

18.00 1/1 3/3

1

21 і більше місць. 
Класу А, 1. II

19 і більше місць. 
Класу Л

50 Постійно.
щоденно м т 06.05-18.00

06.05. 07.05,
08.05. 10.05, 
12 05. 14.05, 
16 05, 18.05

1/1 8/8

127
«Інфекційналікарня -  Меморіал 411 

батареї»
41,1

120

Постійно, 
щоденно, 

крім суботи 
та неділі

зв 06.30-17.00 06.30. 09.30, 
13.00. 16.00 1/0 4/0 19 і більше місць. 

Класу Л, 1. II

108 Постійно,
щоденно мт 06 00-22 00 6-10 23/22 І 14/110 19 і більше місць, 

Класу А

131
«сел. Шевченка -  пл. Старосінна 

(ЦГІВ «Вокзал»)»
39.7 130 Постійно.

щоденно мт 06.30-20.00

06.30, 07.30.
08.30. 09.30,
16.30. 17.30,
18.30, 19.00

2/2 8/8 19 і більше місць. 
Класу Л

151
«вул. Ж. Кюрі -  міст «Пересип» 

(вул. Одарія)»
25.6 80

Постійно, 
щоденно, 

крім суботи 
та неділі

зв 07.15-11.15 07.15. 08.35, 
10.00. 11.15 1/0 5/0 19 і більше місць. 

Класу А, 1, II

240
«вул. Паустовського -  
вул Преображенська»

40 0

1 13 Постійно.
щоденно зв 06.00-22.00 06.00, 09,00, 

18 30, 21,00 1/1 4/4 19 і більше місць. 
Класу А. 1. 11

105 Постійно,
щоденно мт 05.20-24.00^

і--
--

--
--

--
--

--
--

-

80/78 19 і більше місць. 
Класу А

ОГІ'ЛПІЗЛІГЖВДРЕВЕЗЕНЬ

м .м  4 '



Додаткова угода № 
до договору від 21.04.2016 р. № 78 

про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування

м. Одеса « 2.3 » 2016 р.

Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської 
ради (далі -  Організатор Перевезень) в особі директора департаменту транспорту, зв’язку 
та організації дорожнього руху Ілька Олександра Васильовича, який діє на підставі 
Положення про департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської 
міської ради (далі -  ДТЗОДР), затвердженого рішенням Одеської міської ради № 384 -  VI 
від 28.02.2011р., з однієї сторони, та Публічне акціонерне товариство «Північтранс» 
(далі - Перевізник), в особі директора Савченка Юрія Олександровича, який діє на 
підставі Статуту, з другої сторони (разом далі - Сторони), на підставі наказу ДТЗОДР 
від 16.09.2016 р. № 91, відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний 
транспорт» уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. Викласти Додаток 1 «планові показники роботи на міських автобусних 
маршрутах загального користування» до договору № 78 від 21.04.2016 р.
«Про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 
користування» в наступній редакції (додається).

2. Решта умов, не порушені даною угодою, залишаються незмінними і сторони 
підтверджують по них свої зобов’язання.

3. Дана додаткова угода є невід’ємною частиною Договору про організацію 
перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування № 78 
від 21.04.2016 р. і вступає в силу з 24.09.2016 р. та діє на протязі всього періоду чинності 
даного договору.

4. Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну 
силу та зберігаються в одному примірнику у кожної зі сторін.

Організатор перевезень Перевізник

Департамент транспорту, зв’язку та 
організації дорожнього руху 
Одеської міської ради

в особі директора

, пл. Думська,!

О.В. Ілько

2016 р.

Публічне акціонерне товариство 
«Північтранс»

в особі директора 

м. Одеса, окиївського шосе

Ю.О. Савченкс

2016 р.



V/ /  >_ М X IV

до додаткової угоди № V 2 З від 23. 03 2016 р.

Планові показники

роботи на міських автобусних маршрутах загального користування 

_________ ПАТ «Північтранс»_________
(назва Перевізника)

№ та назва маршруту
Довжина 

оборотного 
рейсу, км

Тривалість 
оборотного 

рейсу, хв

Режим
роботи

Режим
руху

Початок-
кінець
роботи

(год.,хв.)

Орієнтований 
інтервал на 

робочі дні (хв.) 
або орієнтовний 
час відправлення 

з початкової 
зупинки на роб. 

дні (год. хв.)

Кількість 
виїздів на 

добу 
(роб./вих.)

Кількість 
оборотних 
рейсів на 

добу 
(роб./вих.)

Використовування 
автобусів, 

пристосованих для 
перевезення осіб 3 

ОФМ 
(од.)

Характеристика 
автобусів за 

пасажиромісгкіспо 
(місця для сидіння) 

та класом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 П 10 11

104
«вул. Марсельська -  сел. Шевченка»

15,1

60 Постійно,
щоденно за 06.00-18.00 06.00,14.00, 

18.00 1/1 3/3

1

21 і більше місць, 
Класу А, 1,11

50 Постійно,
щоденно мт 06.05-18.00

06.05, 07.05,
08.05.10.05,
12.05.14.05, 
16.05,18.05

1/1 8/8 19 і більше місць, 
Класу А

127
«Інфекційна лікарня -  Меморіал 411 

батареї»
41,1

120

Постійно, 
щоденно, 

крім суботи 
та неділі

зв 06.30-17.00 06.30, 09.30, 
13.00,16.00 1/0 4/0

19 і більше місць, 
Класу А, 1,11

108 Постійно,
щоденно мт 06.00-22.00 6-10 23/17 114/85

19 і більше місць, 
Класу А

131
«сел. Шевченка -  пл. Старосінна 

(ЦГІВ «Вокзал»)»
39,7 130 Постійно,

щоденно мт 06.30-20.00

06.30, 07.30,
08.30, 09.30,
16.30.17.30, 
18.30,19.00

2/2 8/8
19 і більше місць, 

Класу А

151
«вул. Ж. Кюрі -  міст «Пересип» 

(вул, Одарія)»
25,6 80

Постійно, 
щоденно, 

крім суботи 
та неділі

зв 07.15-11.15 07.15, 08.35, 
10.00, 11.15 1/0 5/0 19 і більше місць, 

Класу А, І, II

і §о у  - ГГ\ о « — іи х т л ііУі...4:^41 -

40,0

113 Постійно,
щоденно зв 06.00-22.00 06.00, 09.00, 

18.30, 21.00 1/1 4/4 19 і більше місць, 
Класу А, І, II

105 Постійно,
щоденно мт 05.20-24.00 8-13 14/13 80/78 19 і більше місць, 

Класу А

' V

V ;


