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СЕЛ1НУ Д. 

е-та^1:_:Го^+^е^иез^-4989-
68Ш{б8@<1о5й1р.ргаус1а.сот.иа 

Про розгляд запиту 
на шформащю 

Шановний пане Денйсе! 

На Ваш запит3; на шформацпо в1д 08.05.2015 направлений до 
облдержадмшютрацй листом Дншропетровсько1 обласноТ ради вщ 13.05.2015 
№ ВИХ-1291/0/2-15 (зареестрований 18.05.2015 за № 154/0/48-15) надакмо 
копно договору В1Д 0112.2012 № 28 про оргашзащю перевезення пасажирт на 
м1жм1сысих та прим1СьЁих автобусних маршрутах загального корисТування] яю 
не виходять за меж1 територй Дншропетровсько1 областг (внутршньооблксш 
маршрута). 

Що стосуеться запитуваних додатюв до договору, то керуючись пунктом 
1 частини 1 стати 22 Закону, повщомляемо про вщмову в задоволенш Вашого 
запиту у цш частиш, оркшьки вщсутнш готовий продукт шформаци, який |був 
отриманий або створе^ий в пррцес1 виконання облдержадмшютращею сво'1х 
0б0В'яЗК1В. I | 

Разом з цйм зазнршмо, що вщповщно до вимог Пункту 4 Частини "4 ще'1 
статп Ви маете право оскаржити вщмову в задоволенш запиту на шформацио в 
цш частиш у порядку, передбаченому статтею 23 Закону. 

Додаток: на 6 арк. в 1 прим 

3 повагою 

Заступник голови 
облдержадмшютрацй 

Швець 742 80 88 

В.В.ПРУЦАКОВ к 

0075069 
( 

I 



\ ДОГОВ1Р № 
про оргашзащю Перевезення пасажир1в на ммжмюьких та примкькйх 

автобусних маршрутах загального користування, як1 не виходять за меж1 
територн Дншропетровсько! обласп (внутршньообласш маршрути) 

I * 

« / » , 2012 року м. Дшпропетровськ 

Дншропетровська обласна державна адмшютращя в особ! заступника 
голови облдержадмшютрацп Темника Геннад1я Павловича, що Д1€ на 
пщстав1 розпорядження голови облдержадмш1страцн вщ 4 червня 
2010 року №Р-254/0/3-10 "Про забезпечення оргашзацп пасажирських 
перевезень" надал1 "Замовник", з одшеТ сторони, та автомобщьний 
перев1зник Публ1чне акщонернс товариство «ПГОН1ЧТРАНС», в ороб1 
директора Максименко В'ячеслава Михайловича, що д!е на гидставг 
Статуту пщприемства 1 в подальшому 1менуеться "Перев1зник" у 

'42, 
ови 
1Д1Ю 

вщповщност! до стати 908 Цившьного Кодексу Укра'Гни, статей 7, 31, 
Закону УкраТни "Про автомобшьний транспорт", розпорядження гол 
облдержадмшютрацп вщ 21.11.2012№ р-862/0/3-12" Про введения в 
р1шення конкурсного комггету (протокол № 18 вщ 08.11.2012) з проведения 
конкурс1в на перевезення пасажир1в на м1жмюьких та примюьких 
автобусних маршрутах загального користування, як1 не виходять за \ еж1 

та 
ого 

територи Дтпропетровськог обласп (внутртньообласш маршрути)" 
1нших вимог д1ючого законодавства, зокрема у галуз1 автомобьчь* 
транспорту, у клали цей договгр про нижченаведене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Предметом договору е оргашзащя перевезення пасажир1в на 

м1жм1ських та прим(ських автобусних маршрутах загального користування, 
як1 не виходять за меж1 територи ДшпропетровськоТ област1 
(внутр1шньообласн1 маршрути). 

1.2. За цим Договором: 
1.2.1. "Замовник" надае "Перев13никовГ' право на оргашзашю 

перевезень пасажир1в в режим1 руху «звичайний» на примюькому 
внутр1шньообласному автобусному маршруп загального користування, цри 
цьому "Перев1зник"' зобов'язуеться надавати яюсш послуги пасажирськ{ого 
автомобильного транспорту на наступних умовах: 

Початковий та кшцевий 
пункти маршруту 

(найменування кшцевих 
зупинок) 

1 
I 
» м.Дншропетровськ-м.Пщгородне 

Номер маршруту (для 
примюьких) 238 Номери рейсхв (для 
мшмюьких) 

238 

Довжина маршруту у 
прямому/ зворотному 
напрямках, км 

19.2/18.8 
Перюдичшсть виконання 
перевезень Щоденно 



Кшькють графшв руху , 
(автобус]в), од г 
Кшыасть оборотних рейав, 
од. 

14 
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Клас, пасажиромгстюсть 
автобуЫв ^ 

А,ВД> II, Ш 
понад 14 ммщь для сидшня 

Еколопчш показники Не нижче р1вня Е1ЖО 1 

2. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТ1 ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
1, НАСЕЛЕНИЯ 

2.1. Перевезення пасажир1в на маршрут! автобусами, клас яких за 
пасажиромюткгстю йе нижче зазначеного у пункт! 1.2.1. цього Договору. 

2.2. ВщсутнюТь скарг на роботу "Перев1зника", зокрема на якють 
надання послуг паражирського автомобшьного транспорту, недотрим|ання 
саштарно-ппетчних вимог тощо. 

2.3. Додержацня розкладу та схеми руху автобус1в, що мютиться в 
затвердженому "Замовником" паспорт1 маршруту. 

2.4. Забезпечення безпеки дорожнього руху пщ час викон^ння 
догов1рних зобов'язань. 

I 
3. ОБОВ'ЯЗКИ I ПРАВА СТОР1Н 

3.1. "Замовник" зобов'язаний: 
3.1.1. Здшснювати постшний контроль за виконанням "Перев1зни 

умов цього договору зпдно вимог чинного законодавства Украши. 
3.1.2. Регулювати (встановлювати, затверджувати або погоджуйати) 

тарйфи на перевезення пасажир1в 1 багажу автобусами, як! працюють у 
звичайному режим1 руху, в м1жмюькому та примюырму 
внутр1шньообласнойу сполученш. 

3.1.3. В межах чинного законодавства сприяти "Перев1знику 
забезпеченш безпечних 1 якюних перевезень пасажир1в, в облаштув^нш 
маршруту загального користування автобусними зупинками. 

3.2. "Замовни^с" мае право: 
3.2.1 Вимагати вщ "Перев1зника" виконання ним вимог д1кфого 

законодавства, зокрема у галуз1 автомобшьного транспорту. 
3.2.2. Вимагати В1Д "Перев1зника" самостшно, у повному обсяз1 

забезпечувати перевезення пасажир1в вщповщно до умов договору, в тому 
числ1, резервними автобусами, на випадок виходу автобусу 13 ладу чи 
збшынення пасажиропотоку. 

3.2.3. Вимагати вщ "Перев1зника" шформащю, що стосуегься 
виконання ним умов|цього Договору. 

3.2.4. При ЗМ1Ш пасажиропотоку, пщтвердженим в установленому 
порядку обстеженням на маршрут^ коригувати кшькють рухомого складу на 
ньому. | 

3.2.5. Вимагати вщ "Перев1зника" усунення встановлених фа{кт1в 
порушення: | 

закошв Украши "Про (автомобшьний транспорт", "Про транспо 
"Про дорожнш рух";1 

рт", 



3 . 
Правил издания послуг пасажирського автомобшьного 

транспорту, затверджених .постановок) Кабшету Мишэднв Украши. вщ 
18.02.1997 № 176 (зГзмшами та доповненнями); 

Порядку 1 ^мов оргашзацп перевезень пасажир1в та багажу 
автомобшьним транспортом, затверджених наказом Мшютерства транспорту 
Украши В1д 21.01.1998 № 21 (з1 змшами та доповненнями); 

умов цього договору, та шших вимог дночого законодавства, зокрема у 
галуз1 автомобшьного транспорту. 

3.2.6. Достроково роз1рвати допшр з "Перев1зником" у разк 
- порушення ним умов договору. У такому раз1 для роботи на 

маршруп призначаеться автомобшьний перев1зник, який за результатами 
конкурсу визнаний даким, що зайняв друге мюце, на строк до заюнченн!я дп 
договору, який було роз1рвано, а в раз1 його вщмови чи ВЩСуТНОСТ1 
призначати до проведения конкурсу шшого автомобшьного перев131шка 
один раз на строк нё бшып як три мюящ; 

- надходження вщ оргашв виконавчоТ влади письмовоТшформаци}, що 
пщтверджуе факт подання ним недостов1рноТшформацп. 

» 
3.3. "Перев1зник" зобов'язаний: 
3.3.1. Забезпечити оргашзацпо безпечних, якюних послуг з перевезень, 

культуру обслуговування пасажщнв в автобусах, своечасшсть перевезень 
пасажир1в та багажу на умовах цього договору та шших законодавчих 1 
нормативно - правових акт1в у сфер1 перевезення пасажир1в. 

3.3.2. Забезпечити необхщну кшьгасть техшчно справних, обладнаних 
та еюшрованих транспортних засоб1в, яю вщповщають вймогам без: теки 
пасажирських перевезень, для виконання умов Договору згщно вимог 
чинного законодавства про автомобшьйий транспорт. 

3.3.3. Виконувати вимоги: 
закошв Украши "Про автомобшьний транспорт", "Про транспорт'", 

,4Про дорожнш рух"; 
Правил наданнй послуг пасажирського автомобшьного транспорту, 

затверджених постановок) Кабшету Мшютргв Украши вщ 18.02.1997 № 176 
(31 змшами та доповненнями); 

Порядку 1 умов оргашзацп перевезень пасажирхв та багажу 
автомобшьним транспортом, затверджених наказом Мшютерства транспорту 
Украши вщ 21.01.19)98 № 21 (31 змшами та доповненнями); 

умов цього договору та шших вимог даючого законодавства, зокрема у 
галуз1 автомобшьного транспорту. 

3.3.4. Додержуватись розкладу руху автобугав, що мютиться в 
затвердженому "За^овником" паспорт! маршруту. 

3.3.5. Сприяти» "Замовнику" у проведенш обстежень пасажиропотоку, 
вдосконаленню ма^шрутно!' мереж!, здшсненш поспйного контролю за 
виконанням умов цього договору, згщно вимог чинного законодав}ства 
Украши. ! 

3.3.6. Забезпечувати безкопгговний пройд пшьгових категорш громкдян 
згщно з вимогами чинного законодавства Украши. 

3.3.7. Викори<?товуватИ| на маршруп транспортш засоби не ниж)чого 
класу, шж приведен!'у Договор!. 



4 
3.3.8. Самостшно забезпечувати перевезення без права передоруче^ня 

виконання цього Договору шшим особам, 
3.3.9. Укласти догов1р 13 суб'ектом господарювання, який забезпе4уе 

виконання функцш з рргашзаци та управлшня рухом автрбуав 1 ШДГОТОЕ ку 
шформацЙ про роботу перев1зник1в на внутр1шньообласних автобусних 
маршрутах загального користування, при цьому встановивши на транспорты 
засоби ОР8-системи. 

3.3.10. Забезпечити на допшрних умовах !з суб'ектом 
господарювання, який забезпечуе виконання функщй з оргашзацЙ та 
управлшня рухом автобус 1в 1 пщготовку шформацп про роботу перев1зник1в 
на внутр1шньообласндх автобусних маршрутах загального користування, 
належну роботу ОР8-системи для безперебшного отримання "Замовником" 
необхщноУшформацШпро виконання умов цього договору протягом повнаго 
термшу його дй. 

3.3.11. У раз1 нкявност1 в мюцях вщправлення, прибуття та зупинш 
автобус1в автостанцш укладають з власниками цих автостанцш вщповцш 
договори щодо надання послуг та виконання робгг, пов'язаних 
вщправленням 1 приб^гтям пасажир1в. 

3.3.12. Забезпечувати роботу на об'еки конкурсу, який включ|ае 
прим1ськ1 автобусш маршрута загального користування, не менше ж 
одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення ос1б 
обмеженими ф1зичними можливостями. 

3.4. "Перев1зник" мае право: 
3.4.1. Розраховувати тарифи на перевезення пасажир1в 1 багазку 

автобусами, яю працюють у звичайному режим1 руху в м1жмюькому га 
прим1ському внутр1шньообласному сполученш та надавати Ух "Замовнику" 
для розгляду. ^ 

3.4.2. Отримувати компенсащю втрат за пшьгове перевезення 
пасажиргв та перевезення пасажир1в за регульованими тарифами вщповцщо 
до вимог чинного~законодавства. 

3.4.3. Приймати участь у проведенш "Замовником": 
- обстеження пасрсиропотоку на маршрута; 
- перев1рки виконання умов договору та отримувати матер1Ци 

перев1рок. | 
3.4.4. Надавати "Замовнику" пропозицй щодо вщкриття нових або 

зм1ну напрямку слщування та режиму робота транспортних засоб1в на 
дцочому маршрут!, ПрО;ЗМ1Ну типу 1 К1ЛЬКОСТ1 рухомого складу. 

3.4.5. Використрвувати шпп права автомобшьних перевгзншав 
передбачених законодавчими 1 нормативно-правовими актами Украши 
сфер1 перевезення паса|кир1в. 

4. ТАРИФИ НА ПР013Д 
4.1. Регулювання (встанозлення) тарифу на перевезення пасажиргв 

багажу автобусами, яю, працюють у звичайному режим1 руху, в м1жмюькому 
та примюысому внутргшньообласному сполученш здшснюеться зпдно вимрг 
чинного законодавства Украши. 1 
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5. В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЬ СТОРШ ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ, 
5.1. Сторони йесуть вщповщальшсть за невиконання та ненале^сне 

виконання умов цьогс> договору згщно з чинним законодавством. 
5.2. Кожна 13 Сторш самоспйно несе вщповщалыисть за власн^ми 

обов'язками перед трёпми особами. 
5.3. "Перев1зник" несе вщповщальнють за недотримання безп|еки 

дорожнього руху, матер1альну вщповщальнють за спричинену шкоду та 
нанесены збитки при перевезенш пасажир1В 1 робот1 на маршрут згщно з 
Д1ючим законодавствбм. 

5.4. Сторони , не несуть щдповщальноеп за порушенням СЕОТХ 
зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з Тх вини. 

5.5. Сторони нё несуть вщповщальноси за невиконання чи неналежне 
виконання сво*1х зобов'язань за цим Договором, якщо невиконання чи 
неналежне виконання зумовлено д1ею обставин непереборноГ сили (фсрс-
мажорних обставин). 

Сторона, для яко'Г склалися форс-мажорш обставини, приймае на себе 
зобов'язання не шзшре 3-х календарних дшв з дата настання таких обетазин 
повщомити шшу Сторону у письмовш форм1. 

| 6. ДОДАТКОВ1 УМОВИ 
6.1. Ус1 зм1ни 1,! доповнення до цього Договору оформлюються шляхом 

укладення додатковох угоди оформлено!" у письмовш форм1 1 пщписано'Г 
Сторонами, яка являешься його невщ'емною частиною. 

6.2. Ус1 питания та розб1жносп, що виникають у зв'язку з виконанням 
цього Договору, * вир1шуються уповноваженими належним чином 
представниками Сторш у 10 денний термш з дня отримання про це будь яюю 
13 Сторш Договору пйсьмовогогповщомлення. 

6.3. Ус1 спори, що пов'язаш з цим Договором вщлшуються шляхом 
переговор1в м1ж Сторонами. , 

Якщо сшр нё може бути врегульований чи виргшений шляхом 
переговор1в, вш вирдыуегься виключно у судовому порядку визначен^му 
чинним законодавством Украши. 

6.4. Д1я договору припиняеться у разп 
6.4.1. Заюнчення строку дй Договору; 
6.4.2. Банкрутства "Перев1зника"; 
6.4.3. Анулювання "Перев1знику" шцензЙ з надання послуг з 

перевезення пасажирш автомобшьним транспортом загального користування; 
6.4.4. Вщмови (Сторш за взаемною згодою в будь - який момент вщ 

виконання Договору,] що оформлюеться в тому ж порядку, що 1 уклада] шя 
Договору. 1 

6.5. Догов1р Може бути роз1рваний до заюнчення терм1ну його дй 
(достроково): ^ 

6.5.1. За погодэкенням Сторш, що оформлюеться окремою письмовою 
угодою; 1 

6.5.2. На вимогу одше? 1з Сторш у раз1 невиконання або порушеиня 
1ншою Стороною сво'Гх зобов'язань за Договором, що пщтверджуетъея 
письмово; 
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3 1НШИХ пщстав, передбачених 6.5.3. За р1шенням суду та 

законодавством Украши; 
6.5.4. Про дос|рокове роз1рвання Договору Сторона яка е 1шщатоЬом 

цього, письмово попереджае шшу Сторону не менш. шж за 30 календар 
дшв. Пюля заьанченкя 30-ти денного терм1ну Договгр вважаеться роз1рваним; 

6.5.5. У раз1 зм1ни юридично'1 адреси, Сторона зобов'язана у 10-денний 
термш ПОВ1ДОМИТИ про це шшу Сторону. 

6.6. У раз1 реоргашзаци "Перев1зника" ВС1 його права та обов'язки за 
цим договором переходять до його правонаступника. 

6.7. Вщносинй не врегулюванш цим Договором, регулюкярься 
Сторонами вщповщнр до чинного законодавства. 

* 7. ТЕРМ1Н ДП ДОГОВОРУ 
7.1. Цей Доготр набуйае чинносп з дня його пщписання оббма 

Сторонами. | 
7.2. Догов1р укйадений термшом до «30» листопада 2017 року 

(тридцятого листопада дв1 тисяч1 с1мнадцятого року). 
7.3. Заюнчення строку дй договору не звшьняе Сторони 

вщповщальносп за його порушення, яке мало мюце пщ час дп договору. 
Догов1р складений у двох орипнальних прим1рниках, що мають 

однакову юридичну силу, по одному для кожно'1 Сторони. 
Один прим1рник Договору збер1гаеться у "Замовника", другиц у 

"Перев13ника". 

вщ 

>Д!КЕ: 8. М1СЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВ13ИТИ СТОР1Н 

"ЗАМОВНЙК" 
Дншропетровська'.обласна 

державна адмшютращя 

Юридична та поштова 'адреса: 
49004, м. Дншропетрофьк, 
пр. Юрова, буд.1 
тел. 742-80-88, 742-83-86, 
факс 742-84-57 

"ПЕРЕВ13НИК" 
Публ1чне акщонерне товари<[тво 

«ШВН1ЧТРАНС» 

Юридична та поштова адреса: 
65025, Одеська область, 
м. Одеса 
21 км. Старокитсько1 дороги 
1дентиф1кацшний код: 05523551(5543 
тел.факс (048) 729-59-81 

ШДПИСИ СТОР1Н 

ЗаЗАМОВНИКА 
Заступник голови 
облдержад^дегстраци 

Г.П.ТЕМНИК 1 МАКСИМЕНКО 


