УКРАЇНА
КРАСНОАРМІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17.09.2014 №229
м. Красноармійськ
Про затвердження договору на
перевезення пасажирів автомобільним
транспортом загального користування
в м. Красноармійськ Донецької області
З метою вдосконалення пасажирських перевезень автомобільним транспортом
загального користування в м. Красноармійськ, розвитку конкуренції та обмеження
монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг, керуючись Законом України
«Про автомобільний транспорт», Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008
№ 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування ( зі змінами і доповненнями), керуючись
стяттями 30, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.Затвердити договір на
перевезення пасажирів автомобільним транспортом
загального користування в м. Красноармійськ Донецької області згідно з додатками.
2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 21.03.2007 №151 «Про організацію
перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах автомобільним транспортом
загального користування в місті Красноармійськ» (зі змінами внесеними рішеннями
виконавчого комітету міської ради від 21.11.2007 № 686, від16.04.2008 № 229) вважати
таким, що втратили чинність

В.о. міського голови

Г.О. Гаврильченко

2
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому міської
ради
17.09.2014 №229
ДОГОВІР №
на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на маршрутах загального
користування в м. Красноармійськ Донецької області
«__» ________ 20____ р.

м. Красноармійськ

Виконавчий комітет Красноармійської міської ради, іменований надалі «Замовник», в особі
____________________________ що діє на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про автомобільний транспорт», Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального
користування» зі змінами і доповненнями з одного боку, і суб'єкт підприємницької діяльності – фізична особа,

іменована надалі «Перевізник», в особі
______________________діючих на підставі свідоцтва
№ _______________ від ________з іншого боку, при подальшому спільному згадуванні іменовані
«Сторони», уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. На підставі рішення конкурсного комітету з перевезення пасажирів автомобільним
транспортом виконкому Красноармійської міської ради протокол № 2 від 06.05.2010 Замовник надає
Перевізнику право, а Перевізник зобов'язується здійснювати перевезення пасажирів автобусами по
маршрутам міста Красноармійська, зазначеному в Додатку 1 до Договору, і відповідно до графіка руху,
зазначеному в Додатку 2 до Договору, що є його невід'ємною частиною, на умовах, передбачених
сьогоденням Договором.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Замовник має право:
2.1.1. Визначати маршрут і його характеристики: перелік вулиць, по яких повинен рухатися
транспортний засіб, послідовність руху, початок і кінець маршруту, особливі умови на маршруті.
2.1.2. Організувати обстеження пасажиропотоку по зазначеному маршруту (маршрутам) з
метою визначення типу й оптимальної якості автобусів.
2.1.3. Здійснювати контроль за виконанням Перевізником умов даного Договору.

2.2.Замовник зобов'язаний:
2.2.1. Затвердити паспорт маршруту і розклад руху.
2.2.2. Погодити (встановити) тарифи на перевезення відповідно до діючого законодавства.
2.2.3. Уживати заходів по забезпеченню належного стану проїзної частини доріг.
2.2.4. Забезпечити на кінцевих пунктах маршрутів безпеку відстою і розвороту автобусів.
2.2.5. З метою забезпечення безпеки дорожнього руху при необхідності вживати заходів по
устаткуванню зупинних пунктів заїзними кишенями.
2.2.6. Компенсувати витрати Перевізника, зв'язані з перевезенням пільгових категорій
пасажирів у порядку і на умовах, передбачених законодавством України.

2.3. Перевізник має право:
2.3.1. На оплату своїх послуг безпосередньо пасажирами.
2.3.2. Брати участь у розробці розкладу руху автобусів, схем і паспортів маршрутів.
2.3.3. Вносити Замовнику пропозиції про зміну діючого розкладу руху.
2.3.4.Вимагати від Замовника належного стану дорожнього покриття на маршрутах, кінцевих
і вузлових пунктах.
2.3.5. Обмежувати або припиняти перевезення пасажирів у випадку стихійного лиха або
інших надзвичайних ситуацій.
2.3.6. Надавати Замовникові для погодження (встановлення) розрахунки тарифів на проїзд,
відповідно до витрат, з метою забезпечення рентабельності перевезень.
2.3.7. Перевізнику забороняється використовувати для виконання умов даного Договору
автобус, не зазначений у додатку 1 до даного Договору.
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2.4. Перевізник зобов'язаний:
2.4.1. Забезпечити безпечне перевезення пасажирів до пункту призначення з дотриманням
усіх вимог, установлених для відповідного режиму руху.
2.4.2. Забезпечити видачу пасажирам квитків, форма яких затверджена в порядку,
установленому чинним законодавством.
2.4.3. Не допускати перевищення максимально дозволеної кількості пасажирів для
перевезення в автобусі, визначеного в паспорті заводу-виготовлювача.
2.4.4. Надавати пасажирам чітку і своєчасну інформацію про назву зупинок, можливості
пересадження на інші маршрути, по оплаті проїзду й іншу відповідно Правилам надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту.
2.4.5. Забезпечити транспортний засіб текстовою інформацією, надрукованої шрифтом, що
може бути прочитаний при вході в транспортний засіб, що повинна містити в собі: ФИО Перевізника і
водія; вартість проїзду; витримку з «Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» із
указівкою прав і обов'язків перевізника, водія і пасажира; перелік категорій громадян, яким законодавством
надані пільги по оплаті за проїзд.
2.4.6. Укомплектувати штат персоналом, що відповідає визначеним законодавством вимогам
(зокрема, що мають необхідний рівень професійної кваліфікації, що забезпечує якісне надання послуг,
чемно й уважно реагуючим на звертання пасажирів і ін.).
2.4.7. Здійснювати прийом, звільнення працівників, дотримання правил охорони праці
відповідно до трудового законодавства.
2.4.8. Забезпечувати проведення предрейсового і післярейсового медичного огляду водіїв.
2.4.9. Ознайомити водія з паспортом маршруту, перед поїздкою забезпечити його схемою
маршруту, розкладом руху, ліцензійною карткою, таблицею вартості проїзду у випадку диференційованої
оплати, шляховим листом, книгою обліку розрахункових операцій, документами на автобус.
2.4.10. Забезпечити неухильне дотримання водіями графіків або інтервалів руху.
2.4.11. Проводити інструктаж з персоналом за Правилами надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту, безпеки дорожнього руху, техніки безпеки.
2.4.12.Утримувати автобус у справному технічному і належному санітарному стані, а також
екіпірованим відповідно до нормативних вимог.
2.4.13. У випадку припинення поїздки через технічну несправність автобуса вживати заходів
по забезпеченню проїзду пасажирів до місця призначенню без додаткової плати.
2.4.14. Безперешкодно здійснювати перевезення пасажирів, яким законодавством надані
пільги по оплаті за проїзд.
2.4.15. Компенсувати шкоду, заподіяну здоров'ю і майну пасажира з вини водія відповідно до
діючого законодавства.
2.4.16. У випадку відсутності технічної бази, що відповідає вимогам законодавства, укласти
договори на стоянку, збереження, технічної обслуговування і ремонт автобусів з підприємствами, що мають
для цього відповідним нормативним вимогам умови.
2.4.17. Безперешкодно надавати транспорт у розпорядження цивільної оборони міста при
виникненні стихійних лих і надзвичайних ситуацій для евакуації населення м. Красноармійська.
2.4.18. Безперешкодно надавати необхідні документи контролюючим органам відповідно до
діючого законодавства.
2.4.19. Забезпечити обов'язкове страхування водіїв і пасажирів відповідно до діючого
законодавства.
2.4.20. У випадку, якщо протягом дії даного Договору автобус, використовуваний
Перевізником для виконання Договору, буде предметом цивільно-правової угоди, у тому числі якщо третій
особі буде видане доручення на керування і (або) розпорядження зазначеним автобусом, то Перевізник
зобов'язаний сповістити про це Замовникові в писемній формі протягом п'яти календарних днів із дня
здійснення такої дії, з додатком копій підтверджуючих документів.
2.4.21. Невиконання зазначеного пункту є порушенням Перевізником умов даного Договору.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть
відповідальність відповідно до діючого законодавства України.
3.2. У випадку порушення Перевізником умов даного Договору, Замовник має право
прийняти у встановленому законом порядку заходу для розірвання Договору.

4. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
4.1. Будь-які суперечки і розбіжності, що мають відношення до даного Договору повинні
бути урегульовані шляхом переговорів. У випадку якщо дозволити суперечки і розбіжності шляхом
переговорів не удалося, суперечка може бути дозволений у господарському суді відповідно до діючого
законодавства.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ (РОЗІРВАННЯ) ДОГОВОРУ
5.1.
Даний Договір набирає сили з моменту підписання його повноважними
представниками Сторін і діє з « »
20 р. до « »
20 р.
5.2. Даний Договір припиняє свою дію у випадку:
- витікання терміну його дії;
- за згодою Сторін;
- за рішенням господарського суду;
- припинення діяльності Перевізника, як суб'єкта підприємницької діяльності;
- у випадку невиконання існуючих умов договору;
- у випадках, передбачених чинним законодавством України.

6. ДОДАТОК ДО ДОГОВОРУ
-

6.1. До даного Договору додаються:
Перелік маршрутів, що обслуговуються Перевізником із указівкою марок і державних номерів
рухливого складу, тарифів на проїзд;
Графік руху по маршруту;
Лист обліку порушень.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

ПЕРЕВІЗНИК

Виконавчий комітет Красноармійської міської ради
85300, Донецька обл., м. Красноармійськ,
пл. Шибанкова, 11
ЕДРПОУ 04052933

______________________________
м.п.

Керуючий справами виконкому міської ради

_____________________
м.п.

Н.П.Ярова
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Додаток 1
до договору №____ від _________
№
маршруту

Найменування маршруту

№ графіка руху по
маршруту

Тариф
(грн.)

Резерв

ЗАМОВНИК

ПЕРЕВІЗНИК

Марка
автомобіля

Реєстраційний
№ автомобіля

6
Додаток 2
до договору №

від _________

РОЗКЛАД РУХУ
по міському маршруту №
_______________________________________
(найменування маршруту)

ГРАФІК №

ЗАМОВНИК

ПЕРЕВІЗНИК
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Додаток 3
до договору № ___ від _________
ЛИСТ
обліку порушень
Дата та час
проведення
перевірки

Найменування контролюючого
органа та ПІБ посадової особи, яка
провела перевірку

ПІБ представника
Перевізника, при
якому проводилась
перевірка

Склад порушень

Підпис
посадової
особи, яка
провела
перевірку

Підпис
представника
Перевізника, при
якому проводилась
перевірка

