
Проєкт рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради  

«Про встановлення розрахункових тарифів на транспортні послуги з 

перевезення пасажирів громадським транспортом загального користування 

міста Чернігова» 

  

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішення Чернігівської 

міської ради від 25 листопада 2021 року №13/VIIІ-2 «Про Програму розвитку 

громадського транспорту загального користування м. Чернігова на 2022-2024 

роки», керуючись наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17 

листопада 2009 року № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів 

на послуги пасажирського автомобільного транспорту», наказом Міністерства 
транспорту України № 65 від 05.02.2001 р. «Про затвердження Методичних 
рекомендацій з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на 
транспорті», рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 27 

січня 2009 року № 5 «Про визначення організатора проведення конкурсів з 

перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 

користування», з метою забезпечення належного рівня перевезень пасажирів 

громадським транспортом загального користування, виконавчий комітет 

Чернігівської міської ради вирішив:  

 

1. Встановити розрахункові тарифи на транспортні послуги з 

перевезення пасажирів громадським транспортом загального користування міста 

Чернігова: 

 

Автобуси середньої пасажиромісткості (51-80 пасажирів) з терміном 

експлуатації до 5 років, дизельне пальне – 44,12 грн/км; 

Автобуси середньої пасажиромісткості (51-80 пасажирів) з терміном 

експлуатації 5 років та більше, дизельне пальне – 30,74 грн/км; 

Автобуси великої пасажиромісткості (більше 80 пасажирів) з терміном 

експлуатації до 7 років, дизельне пальне – 58,80 грн/км;  

Автобуси великої пасажиромісткості (більше 80 пасажирів) з терміном 

експлуатації 7 років та більше, дизельне пальне – 41,64 грн/км;   

Автобуси великої пасажиромісткості (більше 80 пасажирів) з терміном 

експлуатації 7 років та більше, газ CNG – 62,22 грн/км; 

 

2. Управлінню транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку 

Чернігівської міської ради (Рижий О. М.): 

2.1. Дозволяється під час проведення конкурсів з перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування міста Чернігова враховувати 

пропозиції перевізників-претендентів з нижчими за встановлені пунктом 1 

тарифами. 



2.2. У разі набрання перевізниками-претендентами однакової кількості 

балів за участь у конкурсі на один об’єкт, відповідно до Порядку проведення 

конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 

грудня 2008 року № 1081, визнавати переможцем перевізника-претендента, який 

запропонував транспортні послуги за найнижчим тарифом. 

 

3. Прес-службі Чернігівської міської ради (Чусь Н. М.) забезпечити 

оприлюднення цього рішення згідно з чинним законодавством. 

  

4. Рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення. 

  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Геращенка В. М. 

 

 

 

Міський голова Владислав АТРОШЕНКО 

 

 

 

Секретар міської ради Олександр ЛОМАКО 
 


