
ДОГОВІР № 147/07 
 

про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським 
електричним транспортом 

 
м. Кропивницький                                                                             27 грудня 2019 року 

 
Управління розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста Кропивницького, в 

особі начальника Житника Віктора Петровича, який діє на підставі Законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про міський електричний транспорт» та Положення 
про управління розвитку транспорту та зв’язку, затвердженого рішенням Міської ради міста 
Кропивницького від 21.12.2017 р. № 1375 (далі - Замовник), з однієї сторони, та комунальне 
підприємство «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького», в особі директора 
Луценка Олександра Володимировича, який діє на підставі Статуту підприємства, 
затвердженого рішенням Міської ради міста Кропивницького від 21.11.2017 р. № 1208, (далі- 
Перевізник), з іншої сторони, разом іменовані Сторони, уклали цей договір про 
нижченаведене. 

 
Предмет договору 

 
1. Предметом договору є пасажирські перевезення міським електричним транспортом 

(тролейбусами), що здійснює Перевізник за замовленням Замовника шляхом надання послуг 
з перевезення пасажирів та їх багажу, а також інших послуг, пов’язаних з таким 
перевезенням (далі - Транспортні послуги). 

Замовник надає право Перевізнику здійснювати Транспортні послуги за визначеними 
маршрутами (лініями) та зобов’язується сплачувати за фактично виконані перевізником 
Транспортні послуги на умовах договору на компенсацію витрат від перевезення окремих 
категорій громадян, які користуються безкоштовним проїздом міським електричним 
транспортом. 

Обсяги Транспортних послуг за маршрутами (лініями) та типами рухомого складу і 
показники їх якості встановлюються на підставі замовлення на пасажирські перевезення 
міським електричним транспортом (тролейбусами) відповідно до вимог Закону України 
«Про міський електричний транспорт». 

2. Невід’ємною частиною цього договору є: 
замовлення на пасажирські перевезення міським електричним транспортом 

(тролейбусами) на 2020 рік. 
3. Вартість разового проїзду одного пасажира становить 2,50 грн. У випадку 

перегляду (зміни) тарифу до даного договору вносяться зміни шляхом укладання додаткової 
угоди. 

 
Порядок та строки проведення розрахунків 

 
4. Оплата Замовником наданих Перевізником транспортних послуг здійснюється у 

відповідності з Договором на компенсацію витрат від перевезення окремих категорій 
громадян які, користуються безкоштовним проїздом міським електричним транспортом 
укладеним на 2020 рік. 

 
Права та обов’язки сторін 

 
5. Замовник зобов’язаний: 
1) представляти і захищати інтереси споживачів транспортних послуг; 
2) розглядати та оформляти протягом десяти робочих днів від дати надходження 

надані Перевізником акти звіряння розрахунків. У разі коли протягом зазначеного строку від 
дати надходження Замовнику акт не підписаний та належним чином не оформлений або 
Перевізнику не надана у письмовій формі обґрунтована відмова у його підписанні та 
оформленні, такий акт вважається прийнятим і умови договору виконані; 
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3) розглянути та протягом п’яти робочих днів від дати надходження затвердити надані 
Перевізником акти про припинення або зміну графіків руху на маршрутах міського 
електричного транспорту з незалежних від Перевізника причин. У разі коли протягом 
зазначеного строку від дати надходження Замовнику акт про припинення або зміну графіків 
руху з незалежних від Перевізника причин не затверджений та належним чином не 
оформлений або Перевізнику не надана у письмовій формі обґрунтована відмова у його 
затвердженні та оформленні, такий акт вважається прийнятим і умови договору виконані; 

4) розглядати та затверджувати розроблені Перевізником паспорти маршрутів (ліній); 
5) інформувати Перевізника про зміни у замовленні на транспортні послуги та 

оформляти в установленому порядку додаткові угоди до цього договору не пізніше ніж за 
15 календарних днів; 

6) інформувати Перевізника та населення міста про зміни у русі міського 
електричного транспорту на маршрутах перевізника не пізніше ніж за 5 календарних днів до 
запровадження змін; 

7) здійснювати контроль за випуском рухомого складу Перевізника на маршрути, 
показниками його роботи, в тому числі регулярністю руху, якістю обслуговування пасажирів 
та дотриманням вимог безпеки руху; 

8) створювати необхідні умови для забезпечення перевезень (відповідний стан доріг, 
облаштування зупинок тощо); 

9) забезпечувати координацію роботи об’єктів міського електричного транспорту та 
інших видів транспорту; 

10) виконувати інші умови цього договору. 
 

6. Замовник має право: 
1) контролювати якість надання транспортних послуг та додержання графіків руху на 

маршрутах (лініях); 
2) проводити обстеження пасажиропотоків та вносити пропозиції щодо змін 

маршрутів (ліній) та розкладу руху; 
3) вносити пропозиції щодо змін умов договору про організацію надання 

транспортних послуг; 
4) здійснювати контроль за достовірністю наданих перевізником актів виконаних 

робіт щодо показників обсягів та якості надання транспортних послуг, обсягів доходів 
перевізника від справляння плати за проїзд пасажирами, перевезення багажу та обсягів 
чистого доходу від надання додаткових послуг за іншими напрямами господарської 
діяльності. 

 

7. Перевізник зобов’язаний: 
1) забезпечувати належний рівень транспортного обслуговування пасажирів, 

виконання кількісних та якісних показників надання транспортних послуг на умовах, 
передбачених цим договором; 

2) забезпечувати дотримання встановленого порядку справляння плати за проїзд; 
3) забезпечувати безпеку пасажироперевезень; 
4) утримувати рухомий склад та інші об’єкти міського електричного транспорту в 

належному технічному стані, створювати умови для своєчасного проведення їх державного 
технічного огляду; 

5) здійснювати оперативне управління рухом та вести облік виконання транспортної 
роботи на маршрутах, організовувати роботу з оперативного усунення технічних 
несправностей рухомого складу або його заміни; 

6) складати розклади та графіки руху, забезпечувати їх погодження із Замовником; 
7) розробляти паспорти маршрутів (ліній) та надавати їх Замовнику для затвердження; 
8) розробляти та надавати Замовнику пропозиції щодо порядку справляння плати за 

проїзд; 
9) вживати заходів до розвитку матеріально-технічної бази підприємства, необхідної 

для забезпечення сталих перевезень та обслуговування пасажирів; 
10) забезпечувати необхідний рівень професійної кваліфікації працівників 
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підприємства, які беруть участь у наданні транспортних послуг; 

11) створювати належні умови праці та відпочинку персоналу, забезпечувати 
здійснення контролю за роботою і станом здоров’я водіїв; 

12) інформувати пасажирів про організацію надання транспортних послуг та вимоги 
Правил користування трамваєм і тролейбусом у містах України; 

13) за вимогою Замовника надавати йому інформацію про результати виконаної 
роботи; 

14) надавати Замовнику акти виконаної роботи за попередній період; 
15) сприяти здійсненню представниками Замовника контролю за виконанням 

Перевізником умов цього договору; 
16) виконувати інші умови цього договору. 
 
8. Перевізник має право: 
1) вносити пропозиції Замовнику щодо створення нових та внесення змін до існуючих 

маршрутів, показників обсягів і якості надання транспортних послуг, розкладу руху; 
2) зупиняти пасажирські перевезення на маршрутах (лініях) або тимчасово змінювати 

розклад руху в разі виникнення загрози безпеці перевезень, а також з інших незалежних від 
Перевізника причин та негайно інформувати про це Замовника; 

3) здійснювати контроль за додержанням пасажирами Правил користування міським 
електричним транспортом, які затверджуються у порядку, встановленому законодавством, у 
тому числі щодо оплати проїзду та наявності документів, які дають право на пільговий 
проїзд. 

 
Відповідальність сторін за невиконання умов договору 

 
9. У разі порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть 

відповідальність згідно із законом. Порушенням зобов’язання за цим договором вважається 
невиконання або неналежне виконання умов договору. 

10. Перевізник несе відповідальність за: 
1) шкоду, заподіяну юридичним особам, життю, здоров’ю і майну громадян та 

навколишньому природному середовищу, у розмірі та порядку, що визначається законом; 
2) достовірність поданої інформації про фактичні обсяги транспортних послуг. 
 

Розв’язання спорів 
 

11. Спори, що випливають з цього договору, розв’язуються шляхом проведення 
переговорів або у судовому порядку. 

 
Обставини непереборної сили 

 
12. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього договору у 

разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання цього 
договору, що унеможливлює виконання сторонами зобов’язань, визначених цим договором. 

Сторона, для якої настали обставини непереборної сили, зобов’язана не пізніше 2-х 
календарних днів від дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу 
сторону. 

 
Строк дії договору 

 
13. Згідно з п. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України сторони встановили, що дія цього 

договору застосовується до правовідносин, які виникли між сторонами з 01 січня 2020 року,    
і закінчується 31 грудня 2020 року. Цей договір набирає чинності з дати його укладання. 
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Умови зміни, продовження, припинення дії цього договору 
 

14. Зміна умов цього договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою 
сторін. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін 
у разі істотного порушення договору іншою стороною. 

15. Дія цього договору припиняється в разі, коли Замовник відмовляється від послуг 
Перевізника, попередивши його про це не пізніше ніж за 1 місяць. 

Також, Договір може бути достроково розірваним за наступних умов: 
15.1.1 В односторонньому порядку Замовником (без укладання додаткової угоди) у 

разі систематичних грубих порушень (3-х включно і більше), зафіксованих Замовником та 
органами міністерств та відомств, що забезпечують нагляд за безпекою дорожнього руху та 
пасажирськими перевезеннями, випадків протягом одного календарного місяця, але не 
менше, ніж це потрібно для встановленння систематичності порушень Перевізником умов 
Договору. 

У даному випадку договір є розірваним і припиняє свою дію з моменту спливу                  
15-денного терміну з дня надіслання Замовником на адресу Перевізника, що вказана в 
даному договорі, письмового повідомлення із піддверджуючими документами про 
порушення умов договору засобом поштового зв’язку цінним листом з описом вкладення. 

15.1.2 За згодою сторін або рішення суду окрім випадків, які передбачені підпунктом 
15.1.1 даного договору. 

16 Дія цього договору припиняється також в інших випадках, передбачених законом. 
 

Інші умови 
 
17. Зміни до цього договору вносяться за взаємною згодою сторін. Додаткові 

договори та додатки до цього договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу 
у разі, коли їх викладено у письмовій формі та підписано сторонами. 

18. Правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього договору і не 
врегульовані ним, регулюються відповідно до закону. 

19. Цей договір складено на 4-х сторінках у 2-х примірниках, кожен з яких має 
однакову юридичну силу. 

 
Місцезнаходження та реквізити сторін 

ЗАМОВНИК ПЕРЕВІЗНИК 

Управління розвитку транспорту та 
зв’язку Міської ради 

міста Кропивницького 

КП «Електротранс» Міської ради 
міста Кропивницького» 

25022, м. Кропивницький 25031, м. Кропивницький 
вул. Велика Перспективна,41 просп. Університетський, 3 

код 26449743 код 40413447 
          IBAN           IBAN 

UA308201720344270001000078604 UA303235830000026009052917183 
в ГУДКСУ у Кіровоградській обл. КРУ «Приватбанк» 

 
  
Начальник управління 
 

Директор 

_________________Віктор Житник _____________Олександр Луценко 
 
М.П.                                                                          М.П. 


