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Про розгляд запиту 
на шформащю 

Шановний пане Денисе! 

На Ваш запит на 1нформащю вщ 08.05.2015, направлений до 
облдержадмшютрацп • листом Дншропетровсько'1 обласно!' ради вщ 13.05.2015 
№ ВИХ-1291/0/2-(зареёстрований 18.05.2015 за № 153/0/48-15) 
повщомляемо наступив. 

Зпдно 31 статтею 1 Закону Украши "Про дбступ до публ1чно1шформацп 
(дал1 - Закон) публична шформащя - це вщображена та задокументованй. 
будь-якими засобами !та на будС-яких нос1ях шформащя, що була отримана нбс> 
створена в процес1 виконання суб'ектами владних повноважень свой: 
обов'язюв, передбачёних чинним законодавством, або яка знаходиться } 
володшш суб'екив владних ^повноважень, шших розпорядниюв Публ1чн0: 
шформацп, визначенйх цим Законом. 

Таким чином, надаемо копи наступних документ1в, що мютятБ 
запитувану Вами шформащю: 

1) догов1р вщ 20.08.2013 № 187 про оргашзащю перевезення пасажиргв нА 
м1жм1ських та примюьких автобусних маршрутах загального користування, як: 
не виходять за меж1 ̂ гериторн Дншропетровсько'1 облает! (внутр1Шньообласн 
маршрута); ,1 

2) розрахунок^вартост1 { 1-го пасажиро-кшометра на пригородньом) 
маршруи № 244 "м. Дншропетровськ - м. П1д город не"; 

3) веб-сторшки ^ електронному вигляд1 з шформащею про оприлюдненш: 
проекту регуляторного акта | - розпорядження голови Дншропетровсько' 
облдержадмшютрацЙ "Про встановлення тариф1в на перевезення пасажир1в 
багажу автобусами, як1 працюкЬть у звичайному режим1 руху на м1жмюьких та 
примюьких автобусних маршрутах загального користування, яю не виходять за 
меж1 територн Дншррпетровсько'1 област1 (внутршньообласщ маршрута)" та 
анал1зу його регуляторного вплкву; 

4) оголошення у газет1 "рют1 Придншров'я" вщ 05.03.2015 № 18 (1613 
про оприлюднення проекту регуляторного акта - розпорядження голов*: 
Дн1пропетровсько1 облдержадмшютрацп "Про встановлення тарифгв на 
перевезення пасажир1в 1 багажу автобусами, яю працюють у звичайном) 
режим1 руху на м1жмюьких та примкьких автобусних маршрутах загального 
користування, яю не виходять за меж1 територй Дншропетровсько1 облает: 
(внутр1шньообласш маршрута)" та анал1зу його регуляторного впливу; 
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5) оголошення у газет1 "Вют1 Придншров'я" вщ 28.04.2015 № 33 (1628) 
розпорядження голови Дншропетровсько'1 облдержадмшютрацн в1д 20.04.2015 
№ Р-186/0/3-15 "Про встановлення тариф1в на перевезення пасажщлв 1 багажу 
автобусами, яю прагцоють у звичайному режим1 руху на ъпжмюьких та 
прим1 ських автобусних маршрутах загального користування, яю не виходять за 
меж1 територп Дншропетровсько'1 област1 (внутршньообласш маршрути)" та 
анал1зу його регуляторного впливу. 

Що стосуеться запи!уваних додапав до договору, то керуючись пунктом 
1 частини 1 статп 22 ̂ Закону, повщомляемо про вщмову в задоволенш Вашогс 
запиту у цш частиш, Ъскшьки вщсутнш готовый продукт шформаци, який бун 
отриманий або створений в процес1 виконання облдержадмшютращею свой 
обов'язюв. 

Разом з цим зазначимо, що вщповщно до вимог пункту 4 частини 4 ще" 
стати Ви маете право,(оскаржити вщмову в задоволенш запиту на шформацпо б 
цш частиш у порядку,, передбаченому статтею 23 Закону. 

Додаток: на 19 арк. в I прим. 

ь 1» 

3 повагою I » 
Заступник голови ; 
облдержадмшютрацп В.В.ПРУЦАКОВ 

•4 
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Швець 742 80 88 
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I •• •' ПАО «Днепропетровское АТП 1 

Р А С ' Ч Е Т 
стоимости 1 -го пассажирокилометра на пригородном маршруте № 244 

«Днепропетровск-4 Подгородное» 
(согласно Методики утв.Мин.транспорта пр.№ 1175 от 17.11.2009 г.) 

Наименование данных •расчет 

Производственная программа работы автобуса на месйц 

Марка автомобиля - РУТА * 
Машино-дни в хозяйстве 
Машино-дни в работе ' 
Коэффициент использования па^ка 
Продолжительность рабочего дня, час. ' 
Общий пробег, км ? 
Нулевой пробег (21км х 27 дн.)) км 
Пробег на маршруте (206,4 км ^ 27 дн.), км 
Коэффициент использования пробега 
Среднесуточный пробег общий*-' км 
Эксплуатационная скорость, кму'час. 
Вместимость автобуса, мест сидя/ общ. 
Коэффициент использования вместимости 
Длина оборотного рейса, км 
Время оборотного рейса, мин. 
Количество оборотных рейсов • ... 

30 
Ш 

Р,900 
"11,-3 
6140 

567 
5573 

0,90'8 
227,4 
20,6 

19/25' 
0ДО 
,34,4 
1 (ГО-

ЗАТРАТЫ, грн. I 
Заработная плата 2-х водителей, грн. 

Начисления на зарплату 37,66% (ЕСВ), грн-
Топливо, ДТ (16,67грн./л, х 15,8л/100км), грн. 
Смазочные материалы 1,8л/100км,х 52грн./л ) 
Затраты на ТО и ТР , 
Амортизация транспорта | 
Автомобильные шины ( 6 шт. х] 1350 грн. х 6,14 : 65,0т.км), грн 
Общехозяйств. и админ.затраты, 18 % в сост.общ. затрат; грн. 

5621,00 
2117,00 

16172,00 
504,00 

8610,00 
3247,00 

. 765,00 

Итоф затрат, грн. 
Рентабельность 10 %, грн. 

** 1 

44233,00» 
М23 ,00 

^В СЕГО 
я 

I 
48656 грн. 

Стоимость 1-го пас.км - 48656 : 5573: 19: 0,895 = 0,513 грн.. 

/г Председатель правде: 
ПАО «АТП 11205» 

Исп.Иванчук А.П. 

Жуков Т.Г. 

т -1 
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о Л про оргашзащю переведения пасажир!в на мгжмюьких та примкьких 
автобусних маршрутах легального користування, як1 не виходять за меии 

територп Дншропетров/ькЬТ обласп (выутршшьообласш маршрута) 

ИЗ року м. Дтпропетровськ 

Дншрор^овська^ббласна державна ддмшгстращя в особ1 заступника 
голови обмёржадМтё^щп Бурака ОлексЫ Серпйовича, що Д1е на пщстав! 
розпорядженняголрви'облдержадмннстраци вщ 25.06.2013 року №Р-505/0/3-
13 "Про забезп^яення перевезення пасажир!в автомобтышм оргашзащ1 
транспортом пна територп обласп" надал1 - "Замовник", з одша сторони, та 
автомобшышй переввник публ!чне акцюнерне товариство «ДАТП 
11205», в особ1 директора Жукодеа Тараса Григоровича, що ще на шдстав1 
Статуту дпдприемства 1 в подалыпому 1менуетъся "Перевьзник" у 
вщповщност! до статп 908 Цив1лъного Кодексу Украши, статей 7, 31, 42, 
Закону Украши "Про автомо&лъний транспорт", розпорядження голови 
обЛдержадмш1стращ1 вщ 15.08.2013 № Р-679/0/3-13 "Про введения в дно 
р11$ення конкурсного ком1тету' (протокол № 22 вщ 02 серпня 2013 року) з 
проведения конкурав на перевезення пасажир1в на м1жмюьких та 
примюьких автобусних маршрутах загального користування, як1 не виходять 
за меж1 територи Дншропетровсько! обласп (внутршшьообласш маршрута Г 
та 1НШИХ вимог д1К)*юго законодавства, зокрема у галуз1 автомобильного 
транспорту, уклали цей договф про нижченаведене: 

I 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Предмето4 договору е оргашзащя перевезення пасажир1в на 

М1ЖМ1ських та примюьких автобусних маршрутах загального користування. 
яш не виходять за меж1 територп Дшпропетровсько1 облает! 
(внутр1шнъообласт маршрута). 

1.2. За дим Договором: 
1.2.1. "Замовник" надае "ПеревониковГ' право на оргашзащю 

перевезень пасажирш в рёжим1 руху «звичайний» на примюьких 
вн>тр1шньообласних .«автобусных маршрутах загального користування в 
термш з 31.10.2013 до 30.10.2018, при цьому "Переввник" зобов'язуеться 
надавати якюш послуги паСажирського автомобшьного транспорту на 

Початковий та юнцевий пункти 
маршруту 

(найменування кшцевих зупинок) 
м. Дншропетровськ - м. Шдгородне 

Номер маршруту (для примкьких) , 244 Номери рейав (для м1жм1ських) , 244 
Довжина маршруту у прямому/ 
зворотному напрямках, км 1 
Перюдичтсть виконання " 
перевезень \ щодейно 
Кшыастъ графшв руху 
(автобуав), од 12 
Кшыость оборотних рейав, од: 59 
Клас, пасажиром1стк1сгь автобуав А, В, I, II, III понад 14 мгсць для сидшня 
Еколопчн! показники Не нижче р1вня Е1ШО 1 
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2. ПОКАЗШПШ ЙКОСТ1 ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

2.1. Перевезення пасажир1в на маршрут! автобусами, клас яких за 
пасажир0м1стк1'стю не нижче зазначеного у пункп' 1.2.1. цього Договору. 

2.2. Вщсутшсть скарг на роботу "Переввника", зокрема на яюсть 
надання послуг паса^сирського автомобшьного транспорту, недотримання 
саштарно-ппешчних вимог тощо. 

2.3. Додержання розкладу та схеми руху автобушв, що мютиться в 
затвердженому "Замовником" паспорт маршруту. 

2.4. Забезпечення безпеки дорожнього руху шд час виконання 
догов 1рних зобов'язань. 

Э. ОБОВ'ЯЗКИ I ПРАВА СТОР1П 
3.1."Замовшис^ зобов'язаний: 
3.1.1. Здшснювати постшний контроль за виконанням "Перев1'знико!и" 

умов цього договору з|г1дно вимог чинного законодавства Украши. 
3.1.2. Регулювати (встановлювати, затверджувати або погоджувати) 

тарифи на перевезення пасажир1в \ багажу автобусами, яю працюють у 
звичайному режим1 руху, в м1жмюькому та примюысому 
внутршшьообласному сполученш. 

3.1.3. б межах чинного законодавства сприяти "Перев1знику" у 
забезпеченш безпечних 1 яюсних перевезень пасажир1в, в облаштуванш 
маршруту загального користування автобусними зупинками. 

3.2. "Замовник" мае право: 
3.2.1 Вимагати вщ "Перев1зника" виконання ним вимог Д1ючого 

законодавства, зокре\|а у галуз1 автомобшьного транспорту. 
3.2.2. Вимагати вщ "Перев1зника" самостшно, у повному обсязг 

забезпечувати переведения пасажир1в вщповщно до умов договору, в том\ 
числ1, резервними автобусами, на випадок виходу автобусу 13 ладу чи 
збшьшення пасажиропотоку. 

3.2.3. Вимагати вщ "Перев1зника" гаформащго, що стосуеться 
виконання ним умов цього Договору. 

3.2.4. При зм1Н1 пасажиропотоку, тдтвердженим в установленому 
порядку обстеженням на маршрут!, коригувати кшьюсть рухомого складу на 
ньому. ] ^ 

3.2.5. Вимагати'вщ "Перев1зника" усунення встановлених факпв 
порушення: | ' 

закошв Украши "Про автомобшьний транспорт", "Про транспорт", 
"Про дорожит рух";"} | 

Правил надання послуг] пасажирського автомобшьного транспорту, 
затверджених постановок) Кабинету М1шстр1в Укршни вщ 18.02.1997 № 176 
(31 змшами та доповненнями); 

Порядку I умов оргатзацп перевезень пасажир1"в та багажу 
автомобшьним транерортом, затверджених наказом Мшютерства транспорту 
Украши вщ 21.01.1998 № 21 (з1, змшами та доповненнями); 

умов цього договору, та шших вимог д1ючого законодавства, зокрема у 
галуз! автомоб1льного транспорту. 

3.2.6. Достроково роз!рва^ги догов!р з "Перевхзником" у раз!: 



- порушення йим умой договору^ У такому раз1 для роботи на 
маршрут призначаегься автомобшьний перев1зник, який за результатами 
конкурсу визнаний таким, що зайняв друге мюце, на строк до заюнчення дп 
договору, який було4 роз1рвано, а в раз1 його в1дмови чи вщсутност! -
призначати до провёдення конкурсу 1ншого автомобильного перев!зника 
один раз на строк не бгныи як три мкящ; 

- надходження вщ оргашв виконавчоУ влади письмовоУ шформащУ, що 
пщтверджуе факт подання ним недостов1рно1 шформаци. 

3.3. "Перев1знцк" зобов'язаний: 
3.3.1. Забезпечйти оргашзащю безпечних, яюсних послуг з перевезень, 

культуру обслуговування пасажир1в в автобусах, своечасшсть перевезень 
пасажйр1в та багажу на умовах цього договору та 1нших законодавчих 1 
нормативно - правових акт1в у сферг перевезення паеажир1в. 

3.3.2. Забезпечйти необхщну кшыпсть техшчно справних, обладнаних 
та ешшрованих трайспортних засоб1в, яш вщповщають вимогам безпеки 
пасажирських перевёзень, для виконання умов Договору зпдно вимог 
чинного законодавсща про автомобшьний транспорт. 

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

"Про дорожнш рух"; | I 
Правил надання послуг пасажирського автомобшьного транспорту, 

затверджених постановою Кабшету Мш1стр1В УкраУни вщ 18.02.1997 № 176 
(31 змшами та доповиешмми); 

Порядку 1 умов оргашзаци перевезень пасажир1в та багажу 
автомобшьним транспортом, затверджених наказом Мипстерства транспорт) 
УкраУни вщ 21.01.1998 № 21 (з! змшами та доповненнями); 

умов цього договору та шших вимог ддючого законодавства, зокрема у 
I алуз» автомобшьно! о чранспорту. 

3.3.4. Додержуватись розкладу руху автобуав, що мютиться в 
затвердженому "Замовником" паспорт! маршруту. 

3.3.5. Сприяти "Замовнику" у проведены обстежень пасажиропотоку, 
вдосконаленню марщрутноУ мереж!, здшсненш посп'йного контролю за 
виконанням умов 1Хього договору, зпдно вимог чинного законодавства 
УкраУни. |[ | 

3.3.6. Забезпечувати безкоштовний проУзд пшьгових категорш громадян 
згщно з вимогами чинного законодавства УкраУни. 

3.3.7. Вйкористовувати на маршруи транспорты засоби не нижчого 
класу, Н1Ж приведет у Договор 1. 

3.3.8. Самостийно забезпечувати перевезення без права пбредоручення 
виконання цього Договору 1ншим особам. 

3.3.9. Укласти догов1р гз суб'остом господарювання, який забезпечуе 
виконання функцш з-оргажзаци та управлшня рухом автобуав 1 шдготовку 
шформаци про робрту перев1зник1в на внутршшьообласних автобусних 
маршрутах загального користування, при цьому встановивши на транспорты 
засоби ОРЗ-системи., 

3.3.10. Забезпечити на допшрних умовах 13 суб'ектом 
господарювашш, який забезпечуе виконання функцш з оргашзац11 та 
упраВЛ1ННЯ рухом аВТОбуС!В 1 п и готовку !НформаЦ11' про роботу ПереВ13НИК1В 

! 
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на внутр1шньооблас|тах автобусних маршрутах загального користування, 
належну роботу СР8-|системи для безперебШного отримання "Замовником" 
НеобХ1ДН01 1НфорМаЦ11 про виконання умов цього договору протягом повного 
термшу його дн. ь 

3.3.11. У раз1 наявноси в мюцях вщправлення, прибуття та зупинки 
автобус1в автостанцш укладають з власниками цих автостандш вщповщш 
договори щодо надання послуг та виконання робГт, пов'язаних з 
вщправленням 1 прибуттям пасажир1в. 

3.3.12. Забезпечувати роботу на об'екп конкурсу, який вклточае 
прим!ськ1 автобусш маршрути загального користування, не менше як 
одного транспортного засобу, прйстосованого для перевезення оЫб з 
обмеженими фгзичними можливостями. 

3.4. "11ерев131Ц1с" мае право: 
3 4 1. Розрахоёувати тарифи на перевезення пасажир1в 1 багажу 

автоб>еамн_ яю працюють у звичайному режим1 руху в м1жм1ському та 
прнхпському вн>тр1Щньообласному сполученш та надавати IX "Замовнику" 
2.1Л рОЗГ.1ЯД>. | 

3.4.2. Огримувати компенеащю втрат за пшьгове перевезення 
пасажирш та перевезення пасажир1в за регульованими тарифами вщповщно 
до в;гмог чинного законодавства. 

3.4.3. ПршЧматц участь у проведенш "Замовником": 
- обстеження пасажиропотоку на маршрут^ 
- перев1рки виконання; умов договору та отримувати матерхали 

перев1рок. 
3.4.4. Надавати "Замовнику" пропозицн тцодо вщкриття нових або 

зм1ну напрямку сл1дування та режиму робота транспортних засоб1в на 
дно ч ому маршрут^ про змшу ТЦПу 1 кыькост! рухомого складу. 

3.4.5. Використовувати пшн права автомобшьних перев1зншав 
передбачених законодавчими 1 нормативно-правовими актами Украши у 
сфер1 перевезення пасажир1в. 

| 4. ТАРИФИ НА ПР013Д 
4.1. Регулювання (встацовлення) тарифу на перевезення пасажиргв 1 

багажу автобусами, фа працюють у звичайному режим! руху, в м1жмюькому 
та прим1ському внутршшьообласному сдолученш здшснюсться згщно вимог 
чинного законодавства Украши. 

I 
С ! 

5. В1ДПОВ1ДАЛЬШСТЬ СТОРШ ЗА ДОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ 
5.1. Сторони несуть вщповщальшеть за невиконання та неналежне 

виконання умов цього договору згщно з чинним законодавством. 
5.2. Кожна 13 Сторш самост1Йно несе вщповщальшеть за власними 

обов'язками перед трет1ми особами. 
5.3. "Перевгзник" несе вщповщальшеть за недотримання безпеки 

дорожнього руху, матер1альну вщповщальшеть за спричинену шкоду та 
нанесетн збитки при перевезенш пасажир1в \ робот1 на маршруп згщно з 
Д1ючим законодавством. 

5.4. Сторони не несуть вщповщальносп за порушенням сво!х 
зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з IX вини. 

V 



5 
• 

5.5. Сторони не*1 несуть вщповщальноси за невиконання чи неналежне 
виконання своУх зобов'язань за ним Договором, якщо невиконання чи 
неналежне виконання зумовлено шею обставин непереборноУ сили (форс-
мажорних обставин). I 

Сторона, для яко'1 склалися форс-мажорш обставини, приймае на себе 
зобов'язання не шзшше 3-х календарних дшв з дати настання таких обставин 
повщомити шшу Стофну у письмо в Ш форм1. 

6. ДОДАТКОВТ УМОВИ 
6.1. Ус! зм[ни 1 доповнецня до цього Договору оформлюються шляхом 

укладення додатковоУ угоди оформлено! у письмовш форм1 1 пщписаноУ 
Сторонами, яка являемся його йевщ'емною частиною. 

6.2. Ус1 питания та розбшносп, що виникають у зв'язку з виконанням 
цього Договору, виршхуються уповноваженими належним чином 
представниками Сторщ у 10 денний термш з дня отримання про це будь я кою 
13 Сторш Договору письмового повщомлення. 

6.3. Ус1 спори^що пов'йзаш з цим Договором виршуються шляхом 
переговор1в М1ж Сторонами. | 

Якщо стр не,® може бути врегульований чи вир1шений шляхом 
переговор1в, вш вирцлусться виключно у судовому порядку визначеному 
чинним законодавствбм УкраУни. 

6.4. Д1я договору прилиняеться у раз!: 
6.4.1. Заюнчення строку дп Договору; 
6.4.2. Банкрутстка "Перев1зника"; 
6.4.3. Анулювання "Перевгзнику" лщензн з надання послуг з 

перевезення пасажир1| автомобшьним транспортом загального користування: 
6.4.4. Вщмови Сторш за взаемного згодою в будь - який момент вщ 

виконання Договору, що оформлюегься в тому ж порядку, що \ укладання 
Договору. ,, | 

6.5. Догов1р може бути} роз1рваний до закшчення термшу його дй 
(достроково): 1 

6.5.1. За погодженням Сторш, що оформлюстьсяокремою письмовою 
угодою; 1 

6.5.2. На вимоГу одшеУ |з Сторш у раз1 невиконання або порушення 
1ншою Стороною своУх зобов'язань за Договором, що гпдтверджуеться 
письмово; { 

6.5.3. За рппенням суду та з 1нших пщсггав, нередбачених 
законодавством УкраУни; 

6.5.4. Про дострокове роз1рвання Договору Сторона яка е шщ1атором 
цього, письмово попереджае шшу Сторону не менш Н1ж за 30 календарних 
дшв. Пюля заюнчення 30-ти денного терм1ну Догов1р вважаеться роз1рваним; 

6.5.5. У раз1 зм1ни юридичноУ адреси, Сторона зобов'язана у 10-денний 
термш повщомити про це 1ншу Сторону. 

6.6. У раз1 реоргангзацц "Перевгзника" вс1 його права та обов'язки за 
цим договором переходять до його правонаступника. 

6.7. Вщносйнй не врегулюванш цим Договором, регулюються 
Сторонами вщповщно до чинного законодавства. 

I 1 
а *1 
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! 7. ТЕРМ1Н ДН ДОГОВОРУ 

7.1. Цей Догошр набувас чиыносп з 31 жовтня 2013 року. ' 
7.2. Догов1р ;укладений терм1ном до «30» жовтня 2018 року 

(тридцятого ЖОВТНЯ ДВ1 ТИСЯЧ1 В1С1МНаДЦЯТОГО рОКу). 
7.3. Заюнчення строку дп договору не зв1лъняе Сторони вщ 

вщповщальносп за його порущення, яке мало М1сце пщ час дн договору. 
Догов1р складений у двох орипнальних пртлрниках, що мають 

однакову юридичну силу, по одному ДЛЯ К0ЖН01 Сторони. 
Один прим1рнйк Договору зберйгаегься у "Замовника", другий у 

"Перев1зника". ( 
8. ШСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВ13ИТИ СТОРШ 

"ЗАМОВНЙК" "ПЕРЕВГЗН* "ПЕРЕВГЗНИК 

Дншропетровська обласна 
державна адмхтстращя 

публ1чне акцюнерне 
товариство «ДАШ 11205» 

Юриднчна та поштова! адреса: 
49004. м. Дншропетровськ, 
пр. Юрова, буд. 1 11 

тел. 742-80-88, 742-83-86, 
факс 742-87-73 „ 

м. Дншропетровськ, 
вул. Калинова, буд.87 
1дентифкащйний код: 23935584 
тел. факс 724-72-92 

53300 
Юридична та поштова адреса: 

П1ДПИСИ СТОРШ 
За ЗАМОВНИКА 
Заступник голови 
облдержадмшкж^цн 

тштзткА 

II 


