
 

 
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ  

 

26 січня 2022 року   № 9 

 

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, подані перевізниками розрахунки тарифів та надані листи щодо 

соціального співробітництва, 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  

вирішив: 

 

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. Юридичному відділу виконавчого комітету Лубенської 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. 

5. Погодитись з пропозицією перевізників ФОП Волика Д.В. та ФОП        

Тараненка О.М. щодо перевезення  учнів закладів загальної середньої освіти 

міста Лубен у дні навчань (протягом року, крім канікул) за учнівськими квитками 

у розмірі 80 % від встановленого розміру тарифу на проїзд на автобусних 

маршрутах загального користування у м. Лубни.  

6. Укласти меморандум про соціальне співробітництво у сфері надання 

послуг пасажирських перевезень у місті Лубни з ФОП Воликом Д.В. та ФОП 

Тараненком О.М. (додаток 3) та уповноважити Лубенського міського голову  на 

підписання цього меморандуму. 

7. Відділу економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету 

Лубенської міської ради (начальник Цох-Карунська О.Г.) оприлюднити це 

рішення у засобах масової інформації.  

8. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення. 

9. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради від 02.09.2021 року № 224  «Про встановлення  тарифів 

на послуги з перевезення пасажирів та багажу на міських автобусних маршрутах 

загального користування по м. Лубни». 

10.  Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу 

економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Цох-Карунську О.Г. 

11.  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  

      26 січня 2022 року № 9 

 

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» 10,00 

2. № 2 «Василенкове поле - Поліклініка - Терни» 
10,00 

3. № 3 «Автомаш – вул. Леонтовича» 
10,00 

4. 
№ 4 «вул. Кононівська – 

вул. Гайдая» 

10,00 

5. 
№ 5 «Терни – Василенкове поле –  

вул. Леонтовича - Терни» 

10,00 

6. № 6 «Терни –м-н Північний» 
10,00 

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

Василенкове поле» 

10,00 

8. № 8 «вул. Залізнична – вул. Гайдая» 
10,00 

9. № 9 «Василенкове поле – Терни» 
10,00 

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

11. № 11 «вул. Леонтовича – Терни» 
10,00 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету  

Лубенської міської ради                                                         Юлія БІЛОКІНЬ 

 

 

 
 



 

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради  

      26 січня 2022 року № 9 

 
 

 

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» 10,00 

2. № 2 «Василенкове поле - Поліклініка - Терни» 
10,00 

3. № 3 «Автомаш – вул. Леонтовича» 
10,00 

4. 
№ 4 «вул. Кононівська – 

вул. Гайдая» 

10,00 

5. 
№ 5 «Терни – Василенкове поле –  

вул. Леонтовича - Терни» 

10,00 

6. № 6 «Терни –м-н Північний» 
10,00 

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

Василенкове поле» 

10,00 

8. 
№ 8 «вул. Залізнична –  

вул. Гайдая» 

10,00 

9. № 9 «Василенкове поле – Терни» 
10,00 

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

11. № 11 «вул. Леонтовича – Терни» 
10,00 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету  

Лубенської міської ради                                                         Юлія БІЛОКІНЬ 

 



Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

26 січня 2022 року № 9 

 

 

Меморандум про соціальне співробітництво  

у сфері надання послуг пасажирських перевезень у місті Лубни 

 

м. Лубни      «___» _________ 20 __ року 

  

Виконавчий комітет Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області в особі Лубенського міського голови Грицаєнка Олександра 

Петровича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з однієї сторони, фізична особа - підприємець Волик Дмитро 

Васильович та фізична особа – підприємець Тараненко Олександр Миколайович, 

з іншої сторони (далі – Сторони), відповідно до Закону України «Про 

автомобільний транспорт» та інших чинних нормативно-правових актів у сфері 

пасажирських перевезень, з метою забезпечення потреб учнів загальної 

середньої освіти міста Лубен у пільгових пасажирських перевезеннях цим 

Меморандумом про соціальне співробітництво у сфері надання послуг 

пасажирських перевезень у місті Лубни (далі – Меморандум) домовилися про 

таке: 

 

1. Загальні положення 

 

Меморандум є документом, що засвідчує наміри Сторін забезпечити 

пільговим проїздом на автобусних маршрутах загального користування міста 

Лубен учнів закладів загальної середньої освіти міста Лубен. 

Реалізація Меморандуму для Сторін полягатиме у організації та наданні 

якісних та доступних пасажирських перевезень та забезпеченні пільгового 

проїзду учнів закладів загальної середньої освіти міста Лубен згідно з пунктом 3 

цього Меморандуму. 

 

2. Взаємодія Сторін 

 

Сторони домовилися, що взаємодія між ними буде здійснюватися 

виключно у межах чинного законодавства України. 

 

3. Реалізація Меморандуму 

 

3.1. Виконавчий комітет Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області здійснює постійний моніторинг стану пасажирських 

перевезень у місті та проводить роз’яснювальну роботу серед відповідних 

категорій щодо правил користування міським пасажирським транспортом, прав 

та обов’язків перевізників, водіїв та пасажирів, а також права пасажирів на 

користування пільговим проїздом на міських автобусних маршрутах загального 

користування. 



3.2. Фізична особа - підприємець Волик Дмитро Васильович та фізична 

особа - підприємець Тараненко Олександр Миколайович, які здійснюють 

перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 

користування відповідно до укладених договорів про організацію перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування по м. Лубни, 

забезпечують пільгове перевезення учнів закладів загальної середньої освіти 

міста Лубен у дні навчань (протягом року, крім канікул) за учнівськими квитками 

та електронними картками (до моменту виготовлення електронних карток – за 

учнівськими квитками) у розмірі 80 % від встановленого розміру тарифу на 

проїзд на автобусних маршрутах загального користування відповідно до вимог 

чинного законодавства та положень цього Меморандуму. 

3.3. Фізична особа - підприємець Волик Дмитро Васильович та фізична 

особа - підприємець Тараненко Олександр Миколайович забезпечують 

утримання транспортних засобів у належному технічному і санітарному стані та 

розміщують у салонах автобусів інформацію, передбачену Правилами надання 

послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою 

Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176. 

3.4. Сторони за потреби забезпечують оперативний обмін інформацією 

щодо стану пасажирських перевезень у місті Лубни та перевезення пільгових 

категорій населення. 

3.5. Сторони всебічно сприяють реалізації цього Меморандуму, вносять 

пропозиції щодо удосконалення системи пасажирських перевезень у місті 

Лубни, покращення якості пасажирських послуг, розвитку автомобільного 

транспорту у місті Лубни тощо. 

 

4. Прикінцеві положення 

 

Цей Меморандум набирає чинності з моменту підписання його Сторонами 

та діє, доки його не буде припинено за обопільною згодою сторін.  

До Меморандуму можуть вноситися зміни за згодою Сторін чи з ініціативи 

однієї із Сторін. 

 

СТОРОНИ: 

 

Від виконавчого комітету  

Лубенської міської ради  

Лубенського району  

Полтавської області 

Лубенський міський голова  ____________ Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

ФОП Волик Д.В.    ____________ Дмитро ВОЛИК 

 

ФОП Тараненко О.М.   ____________ Олександр ТАРАНЕНКО 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету  

Лубенської міської ради                                                         Юлія БІЛОКІНЬ 


