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Щепутату Новозаводськоi районноТ
у м. Чернiговi ради
Мсху С. М.

Про автобуснi маршрути }lb 9, J\b36

ТIIановний Сергiю Михайловичу!

Ваше депутатське звернення J\b 02-25125 вiд 13 лютого 2017 року, щодо

роботи автобусних маршрутiв Nч 9, Jф 36, уважно розглянуто.
Повiдомляемо, що з метою реформування транспортноi системи MicTa

рiшенням виконавчого KoMiTeTy мiськоi ради вiд 28.09.2016 року N9 4|9
затверджено нову мережу мiських автобусних маршрутiв загального
користування в MicTi Чернiговi, яка набрала чинностi 10.01.20117 року.

, У зв'язку з цим управлiння транспорту та зв'язку MicbKoT ради оголосило
та провело конкурс з перевезення пасажирiв на мiських автобусних маршрУТах
загаJIьного користування.

В процесi гrроведення конкурсу 2З грулня 2016 року, з'ясувалось, що на

право обслуговування маршрутiв М 9 <Лiкеро-горiлчаний завод Дачi
(Жавинка)> та ЛГs 36 <Епiцентр - Щачi (Хtавинка)> не знайшлось жодного
претендента.

Отже, з метою стабiлiзацii пасажирських перевезень, управлlння УкЛаЛО
тимчасовi договори з перевiзником !П <Пассервiс> ВАТ <ЧернiгiвавтоСеРвiС>

на обслУговування вказанИх вище напрямкiв та оголосиJIо новий конкурс, який

мае вiдбутись 24 лютого 2017 року. В умовах конкурсу закладено виМоГУ До

перевiзникiв щодо облаштування кiнцевих зупинок розкладом руху.
нестабiльнiсть режиму руху автобусiв на вказаних маршрутах, що

спричиня€ дискомфорт для пасажирiв тз, вiдповiдно, збiльшус нега,гивнi

звернення, можна пояснити лефirrитом рухомого складу у тимчасового

перевiзника.
масмо надiю, що на право обслуговування автобусних маршрутiв М 9 та

J\ъ 36 знайдутЬся гiднi претенденти, якi забезпеЧать надання якiсних послуг i

задовольнять перевезення iснуючого пасажиропотоку.



Пiсля проведення конкурсу
договори, де закJIадено вимогу до
зупинок розкладом руху.

2

з переможцями буле пiдписано постiйнi
перевiзникiв щодо облаштування кiнцевих

Починаючи з моменту стабiлiзашii роботи на автобусних маршрутах MicTa
та встановлення чiткого розкладу руху, зручного для мешканцiв, його
планусться оприлюднити на сайтi MicbKoT ради.

Розклад руху на зупинках громадського транспорту MicTa Чернiгова буле
розмiщено в процесi замiни та унiфiкацiI зупинкових комплексiв.

З повагою
мiський голова В. А. Атрошенко

Бсльський о. В. 671-887


