
 
 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від 02.06.2021 р.  №_____ 
 

 

 

 

 

 

 

 

На підставі звернення перевізника ТОВ «Автосвіт ЛТД» щодо оптимізації 

розкладу руху на міських автобусних маршрутах №6 «Ст. Житомирська - 

Залізничний вокзал – Цегельний завод», №6-Б «Ст. Житомирська – Залізничний 

вокзал – Цегельний завод, через пров. Сосновського та вул. Південну», 

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. Внести зміни до розкладу руху міських автобусних маршрутів            

№6 «Ст. Житомирська - Залізничний вокзал – Цегельний завод»,                    

№6-Б «Ст. Житомирська – Залізничний вокзал – Цегельний завод, через пров. 

Сосновського та вул. Південну» (додаток 1, додаток 2). 

2. Управлінню економіки виконавчого комітету Коростенської міської 

ради: 

- внести відомості про зміну розкладу руху до паспортів міських автобусних 

маршрутів №6 «Ст. Житомирська - Залізничний вокзал – Цегельний завод», 

№6-Б «Ст. Житомирська – Залізничний вокзал – Цегельний завод, через пров. 

Сосновського та вул. Південну»  

- викласти п. 1.1. договору №5-66 від 29.04.2016 р. на перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом в режимі маршрутного таксі в м. Коростень в новій 

редакції: 

«Замовник надає, а Перевізник бере на себе право на перевезення пасажирів на 

маршрутах:  

 

Про внесення змін до розкладу руху міських 

автобусних маршрутів №6 «Ст. Житомирська - 

Залізничний вокзал – Цегельний завод», №6-Б 

«Ст. Житомирська – Залізничний вокзал – 

Цегельний завод, через пров. Сосновського та 

вул. Південну» 



  

№ 

п/п Найменування та номер маршруту 
Номер 

графіка на 

маршруті 

Початок 

роботи 

Кінець 

роботи 

Кількість 

рейсів  

1 

№6 «Ст. Житомирська – Залізничний вокзал - 

Цегельний завод» в робочі дні тижня 

№2 

№3 

№4 

6-45 

6-30 

6-45 

22-30 

20-05 

22-30 

25 

24 

25 

№6 «Ст. Житомирська – Залізничний вокзал - 

Цегельний завод» у вихідні дні тижня 

№2 

№3 

№4 

6-45 

6-30 

6-45 

22-30 

15-30 

22-30 

25 

16 

25 

2 

№6-А «Київська – Залізничний вокзал – ст. 

Житомирська ч/з Залізничний вокзал,  понад 

міським кладовищем» 

№1 6-25 20-50 21 

3 

№6-Б «Ст. Житомирська – Залізничний вокзал - 

Цегельний завод через пров. Сосновського та 

вул. Південну» в робочі дні тижня 

№1 6-30 20-05 23 

№6-Б «Ст. Житомирська – Залізничний вокзал - 

Цегельний завод через пров. Сосновського та 

вул. Південну» у вихідні дні тижня 

№1 6-30 15-30 16 

та зобов’язується надавати транспортні послуги населенню на умовах, 

передбачених цим договором.» 

 

3. Зміни до розкладу руху міських автобусних маршрутів №6 «Ст. 

Житомирська - Залізничний вокзал – Цегельний завод», №6-Б «Ст. 

Житомирська – Залізничний вокзал – Цегельний завод, через пров. 

Сосновського та вул. Південну» та договору №5-66 від 29.04.2016 р. на 

перевезення пасажирів автомобільним транспортом в режимі маршрутного 

таксі в м. Коростень набувають чинності з 10.06.2021 р. 
 

 
   

Міський голова                                               Володимир МОСКАЛЕНКО  
 

 

Заступник міського голови                     

Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ 

 

Начальник управління економіки 

Володимир СТУЖУК 

 

Начальник відділу місцевого  

економічного розвитку 

Наталія ЛИСКОВА 

 

Начальник юридичного відділу                 

Тетяна КАМІНСЬКА  


