
 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 
від _________________№_____________ 

 м. Покровськ 

 

 

Про визначення перевізників для вивчення попиту на пасажирські перевезення міськими 

автобусними маршрутами загального користування в м. Покровську 

 

 

Для вивчення попиту перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 

загального користування №2 «Колгоспний ринок (АС) - вул. Дачна»; №3 «Залізничний 

вокзал – магазин «Люкс»; №5 «Колгоспний ринок (АС) – Автобаза «Укрбут» «Залізничний 

вокзал – Автобаза «Укрбуд»; №8 «Сквер «Соборний (через вул. Пушкіна)- сквер 

«Соборний»; №10 «м-н Лазурний – Залізничний вокзал»; №11 «Колгоспний ринок (АС) – 

с. Щербака»; №25 «Колгоспний ринок (АС) - Родинське (Шахтарська ЗА)»; №28 

«Колгоспний ринок (АС)- сел. Шевченко»; №28-А «сел. Шевченко – Залізничний вокзал»; 

№107 «м-н Сонячний – Залізничний вокзал»; №108 «Автостанція (АС)- вул. Центральна», 

відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 15.07.2013 №480 «Про 

затвердження Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним 

транспортом», враховуючи рішення координаційної ради по транспорту та безпеці 

дорожнього руху (протокол координаційної ради по транспорту та безпеці дорожнього руху 

на території Покровської міської об’єднаної громади від 28.12.2021 № 1), керуючись 

статтями 30, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Покровської міської ради 

 

 

ВИРІШИВ: 

1. Для вивчення попиту перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті 

загального користування укласти тимчасові договори на строк до 3 місяців з наступними 

перевізниками: 

- №2 «Колгоспний ринок (АС) - вул. Дачна» - ТОВ «ПСБ» Пелюх С.Б. 

- №3 «Залізничний вокзал – магазин «Люкс»- ФОП Мещанінов В.К. 

- №5 «Колгоспний ринок (АС) – Автобаза «Укрбуд» «Залізничний вокзал – Автобаза 

«Укрбуд»- ТОВ ТРАНС АВІОН  

- №8 «Сквер «Соборний (через вул. Пушкіна)- сквер «Соборний»- ФОП Мещанінов В.К. 

- №10 «м-н Лазурний – Залізничний вокзал»- ФОП Мещанінов В.К. 

- №11 «Колгоспний ринок (АС) – с. Щербака»- ФОП Мещанінов В.К. 

- №25 «Колгоспний ринок (АС) - Родинське (Шахтарська ЗА)»- ФОП Мещанінов В.К. 

- №28 «Колгоспний ринок (АС)- сел. Шевченко» - ФОП Шевченко М.В. 

- №28-А «сел. Шевченко – Залізничний вокзал»- ФОП Мещанінов В.К. 

- №107 «м-н Сонячний – Залізничний вокзал»- ФОП Мещанінов В.К. 

- №108 «Автостанція (АС)- вул. Центральна»- ФОП Мещанінов В.К. 



 

     2. Відділу транспорту Покровської міської ради (Федотов) підготувати договір про 

організацію перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального 

користування на строк до 3 місяців. 

     3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів   Зінченко А.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                    Руслан ТРЕБУШКІН 

 

 

  

 


