
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Про організацію 

спеціальних перевезень до 

садово-городніх масивів в 

місті Івано-Франківську 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,Законом України «Про автомобільний транспорт», постановою 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг 

пасажирського автомобільного транспорту» від 18.02.1997р. № 176, 

розпорядженням Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

від 03.03.2016 р. № 107, з метою забезпечення перевезень мешканців 

міста до садово-городніх масивів, виконавчий комітет міської ради 

 

вирішив: 

 

1.Забезпечити організацію перевезень пасажирів до садово-   

городніх масивів за маршрутами та розкладом руху(додається). 

2. Враховуючи відсутність інших претендентів, згідно поданого 

оголошення про участь у здійсненні перевезень, наявності автобусів з 

великою пасажиромісткістю, з параметрами комфортності щодо 

перевезень багажів, визначити перевізником приватного підприємця 

Вакалюка Назарія Миколайовича. 

3. Встановити у 2016 році для громадян вартість проїзду до 

садово-городніх масивів в сумі 2,75 грн. 

4. Відшкодування перевізнику втрат доходів від перевезення 

громадян проводити у встановленому порядку. 

5. Доручити першому заступнику міського голови М.Вітенку 

укласти з ПП Вакалюком Н. М. договір на надання послуг з перевезення 

пасажирів до садово-городніх масивів. 

6. Відділу патронатної служби виконавчого комітету міської ради 

(В.Дротянко) опублікувати дане рішення в газеті «Західний кур’єр». 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови М.Вітенка. 
 

  

Міський голова                                          Руслан Марцінків 

 



Додаток  
до рішення виконавчого комітету 

Івано-Франківської міської ради 

________________ №__________ 

 

Розклад руху 

 

Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради з 12 квітня 

2016 року по 31.10.2016 року організовуються автобусні спецмаршрути 

для перевезень мешканців міста до садово-городніх масивів: 

1. “Вокзал – Автоливмаш - ДБК (сади)” з рухом по вул.: 

-прямий напрямок: Богдана Лепкого, Незалежності, Тисменицькій, 

Юності; 

- зворотний напрямок: Юності, Тисменицька, Незалежності, Богдана 

Лепкого, Гаркуші, Вовчинецька, Привокзальна. 

Відправлення автобусів: 

з зупинки (площа 

Привокзальна): 

7.30 

від зупинки “Автоливмаш”: 7.45; 8.30; 9.30; 16.45; 

17.30; 18.15, 19,15 

з кінцевих зупинок ДБК – сади: 

- СТ ”Прогрес” 

- СТ ”Магістраль” 

  

8.00; 8.50; 9.50/12.15; 

18.00; 19.30 

8.10; 9.00; 10.00/12.00; 

17.00; 19.15 

2. “АС-2 (Пасічна) – Хриплин” з рухом по вул.: 

- прямий напрямок: Галицька, Хіміків, Тролейбусна, Галицька, 

Василіянок, Гаркуші, Богдана Лепкого, Незалежності, Січових Стрільців, 

Євгена Коновальця; 

- зворотний напрямок: Євгена Коновальця, Січових Стрільців, 

Незалежності, Богдана Лепкого, Гаркуші, Василіянок, Галицька. 

Відправлення автобусів: 

з початкової зупинки (АС-2): 7.00; 9.00; 11.00; 17.00; 

19.00; 

з кінцевої зупинки (Хриплин): 8.00; 10.00; 12.00; 18.00; 

20.00. 

  

3. “Вокзал – Дем`янів Лаз” з рухом по вул.: 

- прямий напрямок: Гаркуші, Василіянок, Галицька, АС-2, Дем`янів 

Лаз; 

- зворотний напрямок: Галицька, Василіянок, Вовчинецька, 

Привокзальна. 



Відправлення автобусів: 

з початкової зупинки (площа. 

Привокзальна): 

7.30; 8.50; 10.10; 16.10; 

17.30; 19.00 

з АС-2 7.50; 9.10; 10.30; 16.30; 

17.50 19.20 

з кінцевої зупинки (Дем`янів 

Лаз): 

8.10; 9.30; 10.50; 16.50; 

18.10; 19.40 

  

4. “Вокзал – об`їзна (дачі)” з рухом по вул.: 

- прямий напрямок: Грюнвальдська, Василіянок, Галицька, Калушське 

шосе, об`їздна 

(р-н с. Рибне) – СТ”Буровик”/СТ “Росинка”; 

- зворотний напрямок: СТ”Буровик”/СТ “Росинка” - об`їздна (р-н с. 

Рибне), Калушське шосе, Галицька, Василіянок, Гаркуші, Привокзальна. 

Відправлення автобусів: 

з початкової зупинки (площа Привокзальна): 

- до СТ “Буровик”   8.00; 18.00 

- до СТ “Росинка”   7.00; 19.00 

з кінцевих зупинок: 

- СТ “Буровик”        8.30; 18.30 

- СТ “Росинка”        7.30; 19.30 

5. “Вокзал – Тисмениця (дачі)” з рухом по вул.: 
Прямий напрямок: Привокзальна площа,  Незалежності, Тисменицька - 

СТ «Берізка», СТ «Пролісок». 

Зворотний напрямок: СТ «Берізка», СТ «Пролісок» - Тисменицька, 

Незалежності, Привокзальна пл. 

Відправлення автобусів: 

з початкової зупинки (Привокзальна площа): 

- до СТ “Берізка”     8.00; 18.00 

- до СТ “Пролісок” 7.00; 19.00 

з кінцевих зупинок: 

- СТ “Берізка”          8.30; 18.30 

- СТ “Пролісок”      7.30; 19.30 

Умови перевезень: 
-          безкоштовний проїзд (з обов`язковим пред`явленням 

посвідчення) усіх пільгових категорій пасажирів відповідно до чинного 

законодавства; 

-          вартість проїзду для інших пасажирів – 2,75 грн. 

Управління  транспорту та зв`язку Івано-Франківської міської ради: 

тел. 55-19-90, служба оперативного реагування – 15-80. 

 
 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                Ігор Шевчук  


