
                                                                                                                                                                         

    
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ  

 

02  вересня 2021 року   №  224 

 

Про встановлення  тарифів на послуги 

з перевезення пасажирів та багажу 

на міських автобусних маршрутах  

загального користування по м. Лубни 

 

Розглянувши звернення суб’єктів господарювання, що здійснюють 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування по 

м. Лубни, щодо підвищення тарифів на послуги з перевезення пасажирів та 

багажу в автобусах, які працюють на міських автобусних маршрутах загального 

користування, та подані перевізниками розрахунки тарифів, відповідно до 

Закону Україну «Про автомобільний транспорт», наказу Міністерства 

транспорту та зв’язку України від 17 листопада 2009 року № 1175 «Про 

затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського 

автомобільного транспорту» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів 

України від 18 лютого 1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання 

послуг пасажирського автомобільного транспорту» (зі змінами), керуючись 

підпунктом 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради  

в и р і ш и в: 

 

1. Встановити  тарифи на послуги з перевезення  пасажирів на міських 

автобусних маршрутах загального користування по м. Лубни, що здійснюються 

у звичайному режимі руху (додаток 1). 

2. Встановити тарифи на послуги з перевезення  пасажирів на міських 

автобусних маршрутах загального користування по м. Лубни, що здійснюються 

у режимі маршрутного таксі (додаток 2). 

3. Встановити тарифи на перевезення багажу в автобусах, які працюють 

на міських автобусних маршрутах загального користування по м. Лубни у 

звичайному режимі руху та у режимі маршрутного таксі, на  рівні встановлених 

тарифів на перевезення одного пасажира. 

4. Відділу економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету міської 

ради (начальник Цох-Карунська О.Г.) оприлюднити це рішення в засобах 

масової інформації.  



5. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення. 

6. Юридичному відділу виконавчого комітету міської ради (начальник  

Мелентьєва Н.М.) внести зміни до договорів про організацію перевезень 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування по м. Лубни  з 

ФОП Воликом Д.В. та  ФОП Тараненком О.М. в частині зміни вартості проїзду 

та перевезення багажу в автобусах, що працюють на міських автобусних 

маршрутах загального користування у звичайному режимі та у режимі 

маршрутного таксі, відповідно до пунктів 1, 2, 3 цього рішення. 

7. Вважати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради від 13.03.2018 р. № 54  «Про встановлення ФОП 

Волику Д.В. та ФОП Тараненку О.М. тарифів на послуги з перевезення 

пасажирів та багажу на міських автобусних маршрутах» та від 27.06.2018 р. 

№145 «Про встановлення  ФОП Волику Д.В. та ФОП Тараненку О.М. тарифів 

на послуги з перевезення пасажирів та багажу на міських автобусних 

маршрутах № 9 та № 10». 

8. Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу 

економічного розвитку і  торгівлі виконавчого комітету міської ради                   

Цох-Карунську О.Г. 

9.  Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

Лубенського міського голови Соболєва О.А. 

 

 

 

Лубенський міський голова                                            Олександр ГРИЦАЄНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого     

комітету Лубенської міської ради  

           02 вересня 2021 р. № 224 

 

Тарифи 

на послуги з перевезення пасажирів 

 на міських автобусних маршрутах загального користування по м. Лубни,  

що здійснюються  у звичайному режимі руху 

 

№ 

з/п 
Номер та назва 

 автобусного   маршруту 

Тариф 

(вартість 

проїзду), 

грн. 

 

1. № 1 «Автомаш – Терни» 8,00 

2. № 2 «Василенкове поле - Поліклініка - Терни» 
8,00 

3. № 3 «Автомаш – вул. Леонтовича» 
8,00 

4. 
№ 4 «вул. Кононівська –  

вул. Гайдая» 

8,00 

5. 
№ 5 «Терни –  Василенкове поле –  

вул. Леонтовича - Терни» 

8,00 

6. № 6 «Терни – м-н Північний» 
8,00 

7. 
№ 7 «Центральний парк – пл.Ярмаркова – 

Василенкове поле» 

8,00 

8. № 8 «вул. Залізнична – вул. Гайдая» 
8,00 

9. № 9 «Василенкове поле – Терни» 
8,00 

10. № 10 «Автомаш - вул. Л.Толстого – Терни» 
8,00 

11. № 11 «вул. Леонтовича – Терни» 
8,00 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету  

Лубенської міської ради                                                         Юлія БІЛОКІНЬ    

 

 

 
 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого     

комітету Лубенської міської ради  

         02 вересня 2021 р. № 224 
 

 

Тарифи 

на послуги з перевезення пасажирів 

 на міських автобусних маршрутах загального користування по м. Лубни,  

що здійснюються  у режимі маршрутного таксі 

 

№ 

з/п 
Номер та назва 

 автобусного   маршруту 

Тариф 

(вартість 

проїзду), 

грн. 

 

1. № 1 «Автомаш – Терни» 8,00 

2. № 2 «Василенкове поле - Поліклініка - Терни» 
8,00 

3. № 3 «Автомаш – вул. Леонтовича» 
8,00 

4. 
№ 4 «вул. Кононівська –  

вул. Гайдая» 

8,00 

5. 
№ 5 «Терни –  Василенкове поле –  

вул. Леонтовича - Терни» 

8,00 

6. № 6 «Терни – м-н Північний» 
8,00 

7. 
№ 7 «Центральний парк – пл.Ярмаркова – 

Василенкове поле» 

8,00 

8. 
№ 8 «вул. Залізнична –  

вул. Гайдая» 

8,00 

9. № 9 «Василенкове поле – Терни» 
8,00 

10. № 10 «Автомаш - вул. Л.Толстого – Терни» 
8,00 

11. № 11 «вул. Леонтовича – Терни» 
8,00 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету  

Лубенської міської ради                                                         Юлія БІЛОКІНЬ    


