
 
 

У К Р А Ї Н А 
Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від 03.04.2019 р.  №_____ 

 

 

 

 

 

На підставі звернення мешканців міста і депутатів Коростенської міської 

ради з питання продовження маршруту №7 «Залізничний вокзал – Гастелло» до 

міського кладовища у весняний період, відповідно до Закону України від 

05.04.2001 р. №2344-111 «Про автомобільний транспорт», наказів Міністерства 

транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 року №1175 «Про затвердження 

Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту» та від 

15.07.2013 р. №480 «Про затвердження Порядку організації перевезень 

пасажирів та багажу автомобільним транспортом», керуючись пп. 12 п. а ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Коростенської міської ради   

 

РІШАЄ: 

1. Надати дозвіл на вивчення маршруту «Гастелло – Міське кладовище» 

перевізнику ФОП Левківському М. М. на строк з 15.04.2019 р. по 07.05.2019 р. 

включно відповідно до запропонованої схеми та розкладу руху (додаток1, 

додаток 2).  

2. Перевізнику забезпечити встановлення в транспортному засобі 

інформаційних табличок зі схемою та розкладом руху. 

3. Управлінню економіки спільно з відділом інформаційно-

консультаційного забезпечення розмістити інформацію про вивчення маршруту 

в місцевих ЗМІ. 
   

Міський голова                                                               В.Москаленко  
 

Заступник міського голови                     

О.Ясинецький 

 

Начальник управління економіки  

О.Жилін 

 

Начальник відділу місцевого економічного розвитку 

Г. Бабська  

 

Начальник юридичного відділу                 

Т.Камінська  

 

 

 

Про надання дозволу на вивчення маршруту 

«Гастелло – Міське кладовище» 



  

 

 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

Коростенської міської ради  

від 03.04.2019 р. №______ 

 

Схема руху автобуса  

за сполученням «Гастелло – Міське кладовище» 
 

 
 

 

 

  

Керуючий справами виконкому                                           А. В. Охрімчук 



  

 

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

Коростенської міської ради  

від 03.04.2019 р. №______ 

 

 

Розклад руху за сполученням  

«Гастелло – Міське кладовище»,  

щовівторка та щочетверга  

в період з 15.04.2019 р. по 07.05.2019 р. 
 

Назва зупинок 
Графік №2 

Відправлення Прибуття 

Гастелло – Міське кладовище 9-04 9-18 

Міське кладовище - Гастелло 9-20 9-34 

Гастелло – Міське кладовище 12-16 12-30 

Міське кладовище - Гастелло 12-32 12-46 

Загальна кількість рейсів 4 
 

  

 

Керуючий справами виконкому                                      А. В. Охрімчук 
 


