
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

25 березня 2021__ року                     Старокостянтинів                                            № _89__ 

 

 

Про визначення переможців 

конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах загального 

користування 

 

 

Розглянувши рішення конкурсного комітету з визначення автомобільних 

перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування в Старокостянтинівській міській територіальній громаді від                 

17 березня 2021 року, відповідно до Закону України «Про автомобільний 

транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року          

№ 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування» та рішення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 26 квітня             

2018 року № 125 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», 

керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ : 

 

1. Визначити переможцями конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування: 

 

Перевізник Найменування маршруту, номер маршруту 

1 2 

КОНДРАТЮК  

Ігор Борисович 

Старокостянтинів – Самчики, № 1404 

ШЕВЧУК  

Вадим Леонідович 

Старокостянтинів – Лажева – Загірне, № 1410 

КРУПКА  

Микола Петрович 

Старокостянтинів – Малишівка, № 1411 

КОЗЕРАЦЬКИЙ  

Віктор Васильович 

Старокостянтинів – Малі Мацевичі, № 1412 



 

2 

 

1 2 

КРУПКА  

Микола Петрович 

Старокостянтинів – Пихтії, № 1414 

ШЕВЧУК 

Вадим Леонідович 

Старокостянтинів – Костянець, № 1417 

КРУПКА  

Микола Петрович 

Старокостянтинів – Бовкуни, № 1425 

КОНДРАТЮК  

Ігор Борисович  

Старокостянтинів-Киселі, № 1429 

 

2. Управлінню житлово-комунального господарства та інфраструктури 

виконавчого комітету міської ради (Світлана ОВЧАР) спільно з переможцями 

конкурсу підготувати та подати на підпис міському голові проєкти договорів на 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування 

строком на п’ять років. 

 

3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету  

міської ради (Наталія КОТ) забезпечити відшкодування коштів за перевезення    

окремих категорій громадян автомобільним транспортом приміського 

сполучення, передбачених в бюджеті Старокостянтинівської міської 

територіальної громади.  

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради  Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


