
 
                                                        У К Р А Ї Н А   

                         Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

                          Гайсинського району     Вінницької області 

                                    ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

                                        Р І Ш Е Н Н Я 
15 вересня 2021 №193. 

Про визначення переможців конкурсу автобусних  

пасажирських перевезень на приміських маршрутах  

загального користування, які не виходять за межі 

Гайсинської міської територіальної громади  

(внутрішньорайонні маршрути) 

 

   З метою належного забезпечення організації пасажирських перевезень 

між населеними пунктами Гайсинської міської територіальної громади, на 

підставі протоколу №2 засідання конкурсного комітету з організації проведення 

конкурсу з перевезення пасажирів на приміських маршрутах загального 

користування які не виходять за межі Гайсинської міської територіальної 

громади від 31.08.2021, керуючись Правилами надання послуг пасажирського 

автомобільного транспорту, затверджених постановою КМУ №176 від 

18.02.1997, Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування, затвердженим постановою 

КМУ №1081 від 03.12.2008, Законом України «Про автомобільний транспорт» 

статтями 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконком Гайсинської міської ради ВИРІШИВ: 

1.Визнати переможцем конкурсу автобусних пасажирських перевезень на 

приміських маршрутах загального користування які не виходять за межі 

Гайсинської міської територіальної громади по об’єкту конкурсу №1 (а саме: 

маршрут м. Гайсин – с. Шура-Бондурівська, маршрут м. Гайсин – ст. Зятківці, 

маршрут м. Гайсин  - с. Кочурів) - Приватне акціонерне товариство 

«Гайсинське АТП 10506». 

2.Визнати переможцем конкурсу автобусних пасажирських перевезень на 

приміських маршрутах загального користування які не виходять за межі 

Гайсинської міської територіальної громади по об’єкту конкурсу №2 (а саме: 

маршрут м. Гайсин – с. Губник) - Приватне акціонерне товариство «Гайсинське 

АТП 10506». 

3.Визнати переможцем конкурсу автобусних пасажирських перевезень на 

приміських маршрутах загального користування які не виходять за межі 

Гайсинської міської територіальної громади по об’єкту конкурсу №3 (а саме: 

маршрут м. Гайсин – с. Крутогорб) - Приватне акціонерне товариство 

«Гайсинське АТП 10506». 



4.Визнати переможцем конкурсу автобусних пасажирських перевезень на 

приміських маршрутах загального користування які не виходять за межі 

Гайсинської міської територіальної громади по об’єкту конкурсу №5 (а саме: 

маршрут м. Гайсин (площа 1 Травня) – с. Кисляк- с. Карбівка) - Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Автотранспортне підприємство «ПЛЮС». 

5.Визнати переможцем конкурсу автобусних пасажирських перевезень на 

приміських маршрутах загального користування які не виходять за межі 

Гайсинської міської територіальної громади по об’єкту конкурсу №6 (а саме: 

маршрут м. Гайсин (пл.1 Травня) – с. Чечелівка- с. Рахнівка) - Приватне 

акціонерне товариство «Гайсинське АТП 10506». 

6.Визнати переможцем конкурсу автобусних пасажирських перевезень на 

приміських маршрутах загального користування які не виходять за межі 

Гайсинської міської територіальної громади по об’єкту конкурсу №7 (а саме: 

маршрут с. Куна – м. Гайсин (К.Ринок) - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Автотранспортне підприємство «ПЛЮС». 

7.Визнати переможцем конкурсу автобусних пасажирських перевезень на 

приміських маршрутах загального користування які не виходять за межі 

Гайсинської міської територіальної громади по об’єкту конкурсу №8 (а саме: 

маршрут с. Куна – м. Гайсин (К.Ринок) - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Автотранспортне підприємство «ПЛЮС». 

8.Визнати переможцем конкурсу автобусних пасажирських перевезень на 

приміських маршрутах загального користування які не виходять за межі 

Гайсинської міської територіальної громади по об’єкту конкурсу №9 (а саме: 

маршрут м. Гайсин (пл.1 Травня) – с. Огіївка) - Приватне акціонерне 

товариство «Гайсинське АТП 10506». 

9.Визнати переможцем конкурсу автобусних пасажирських перевезень на 

приміських маршрутах загального користування які не виходять за межі 

Гайсинської міської територіальної громади по об’єкту конкурсу №10 (а саме: 

маршрут м. Гайсин – с. Степашки) - Приватне акціонерне товариство 

«Гайсинське АТП 10506». 

10.Укласти з ПрАТ «Гайсинське АТП 10506» договори про організацію 

автобусних пасажирських перевезень на приміських маршрутах загального 

користування які не виходять за межі Гайсинської міської територіальної 

громади по об’єктах конкурсу №1, №2, №3, №6, №9, №10  на термін один рік з 

24.09.2021. 

11.Укласти з ТОВ «АТП «ПЛЮС» договори про організацію автобусних 

пасажирських перевезень на приміських маршрутах загального користування 

які не виходять за межі Гайсинської міської територіальної громади по об’єкту 

конкурсу №5 на термін один рік з 24.09.2021. 

12.Укласти з ТОВ «АТП «ПЛЮС» договір про організацію автобусних 

пасажирських перевезень на приміських маршрутах загального користування 

які не виходять за межі Гайсинської міської територіальної громади по об’єктах 

конкурсу №7, №8 на термін п’ять років з 24.09.2021. 

 

 



13.В зв’язку з відсутністю поданих заяв від претендентів-перевізників на об’єкт 

№4 конкурсу автобусних пасажирських перевезень на приміських маршрутах 

загального користування які не виходять за межі Гайсинської міської 

територіальної громади, а саме м. Гайсин – с. Адамівка, визнати таким, що не 

відбувся конкурс на об’єкт №4. 

14.Доручити виконкому Гайсинської міської ради розглянути можливість 

укладення тимчасового договору з автобусних пасажирських перевезень по 

маршруту м. Гайсин – с. Адамівка з наявними автобусними перевізниками до 

визначення результатів нового конкурсу по маршуту м. Гайсин – с. Адамівка. 

15.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради І.О.Пашистого. 

 

Міський голова      А.І.Гук 


