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Костенко
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ПОГОДЖЕНО 
Організатор регулярних

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Замовник перевезень 

В.о.директора Середньоберезівського 
ліцею Яблунівської селищної ради 
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ПАСПОРТ № ___
(реєстраційний номер) 1 В>(примірник для водія)

АВТОБУСНОГО МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНИХ СПЕЦІАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
підвозу дітей до ліцею * 1 2

(міського, приміського, міжміського)

Назва маршрутів
1. Маршрут №1 Середній Березів(ліцей) - Нижній Березів - Вижній Березів 

(сільська рада) - Вижній березів (Бодругівка) - Середній Березів (ліцей)
(найменування кінцевих зупинок)

2. Маршрут №2 Середній Березів (ліцей) - Баня-Березів (гімназія) -Середній
Березів(СтирГ) - Середній Березів (лінейї

Паспорт розроблений Перевізник
Середньоберезівський ліцей

“_01_”_вересня 2022року (найменування)

В.о.директора ліцею Г.А.Малкович
(посада керівника, П.І.Б.)

✓



Відомості про виявлені порушення умов перевезень пасажирів

ПАСПОРТ № __________
(реєстраційний номер)

Назва маршрутів _ І.Маршрут №1 Середній Березів(ліцеи) - Нижній Березів - Вижній 
Березів (сільська рада) - Вижній березів (Бодругівка) - Середній Березів (ліцей)

(найменування кінцевих зупинок)

2.Маршрут №2 Середній Березів (ліцей) - Баня-Березів (гімназія) -Середній 
Березів(СтирГ) - Середній Березів (ліцей)

(міського, приміського, міжміського сполучення)

Дата, час та місце Посада, прізвище, 
проведення перевірки ініціали,

№ посвідчення особи, що 
проводила перевірку, 
завдання на перевірку

Виявлене порушення 
умов перевезень та 
дата і номер акта 

проведення перевірки 
додержання вимог 
законодавства про 

автомобільний 
транспорт під час 

виконання перевезень 
пасажирів і вантажів 

автомобільним 
транспортом

Примітки

УМОВИ
здійснення перевезень на маршрутах

Перевезення пасажирів здійснюється автобусом: шкільний автобус
(категорія,

шкільний автобус -  32 місця
клас, пасажиромісткість, клас комфортності)

Періодичність здійснення перевезень __ ________________
- (постійно, сезонно,

___________ _________________ щоденно_____________
щоденно або за днями тижня, з їх зазначенням)

Початок роботи на маршруті_________  _____ 07°°_______
(відправленні

першого рейсу, год., хв.)

Закінчення роботи на маршруті________  16.20
1 (прибуття

останнього рейсу, год., хв.)

X



ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТУ №1

1) загальні показники

№ з/п Найменування показників

1 Довжина маршруту, км
2 Тривалість рейсу, год., хв.
3 Зупинки проміжні, кількість
4 Наявність облаштованих майданчиків для 

розвороту автобусів у кінцевих пунктах 
маршруту

Кількісні показники 
прямий зворотний

напрямок напрямок
16,6 16,6

Ігод 10хв. Ігод 10хв.
5

ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТУ №2 

1) загальні показники

№ з/п Найменування показників

1 Довжина маршруту, км
2 Тривалість рейсу, год., хв.
3 Зупинки проміжні, кількість
4 Наявність облаштованих майданчиків для 

розвороту автобусів у кінцевих пунктах 
маршруту

Кількісні показники 
прямий зворотний

напрямок напрямок
14,4 14,4

Ігод 5хв. Ігод 5хв.
5

З



ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТУ №1

2) небезпечні ділянки на маршруті

№ Небезпечні ділянки Місця
з/п розташування
1 Регульовані залізничні переїзди -

у тому числі ті, що обладнані шлагбаумами -
у тому числі ті, що не обладнані шлагбаумами -

2 3 ускладненими дорожніми умовами (круті спуски, 
повороти, обмеження видимості тощо)

3

3 Перетинання з трамвайними коліями -
4 Концентрація дорожньо-транспортних пригод -
5 Мости з вузькою проїзною частиною 1
6 3 погіршеним дорожнім покриттям 1

ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТУ №2

2) небезпечні ділянки на маршруті

№ Небезпечні ділянки Місця
з/п розташування
1 Регульовані залізничні переїзди -

у тому числі ті, що обладнані шлагбаумами -
у тому числі ті, що не обладнані шлагбаумами -

2 3 ускладненими дорожніми умовами (круті спуски, 
повороти, обмеження видимості тощо)

2

3 Перетинання з трамвайними коліями -
4 Концентрація дорожньо-транспортних пригод -
5 Мости з вузькою проїзною частиною 2
6 3 погіршеним дорожнім покриттям 1

4



ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТУ №1

напрямку

с.С_Березів(ліцей)
сДБерезів
сЛ.Березів(сільська рада) 

Назва зупинки 
у зворотному напрямку 
с.В.Березів(Бодругівка) 
Царинка

Облаштування
наявність

павільйон навіс лава заїзного
кармана

- + + -
- + + -
■ + +

-
+ +

-

ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТУ №2

3) облаштування зупинок

Облаштування
№
з/п

Назва зупинки 
у прямому напрямку павільйон навіс лава

наявність
заїзного

1. с .С .Березів(ліцей) _ + +
кармана

2. с.Б.Березів(гімназія) - + + -
3. Банська - - + -
3. пр.Стирі - + + -

1.

Назва зупинки 
у зворотному напрямку 
Беріг

S



ГРАФІК
режиму праці та відпочинку водія на маршруті,. 1 .Маршрут №1 Середній Березів(ліией) 
- Нижній Березів - Вижній Березів (сільська рада) - Вижній березів (Бодругівка) - 
Середній Березів (ліцей)

(найменування кінцевих зупинок)

2.Маршрут №2 Середній Березів (ліцей) - Баня-Березів (гімназія) -Сепе їній 
Березів(Стирі) - Середній Березів (ліцей)

(найменування кінцевих зупинок)

(назва маршруту)

Г одини/хвилини 
20:00 
19:00 
18:00 
17:00 
16:20 
і 5:00 
14:00 
13:00 
12:00 
11:00 
10:00 
09:00 
08:00 
07.00

Сумарні показники 
Період
керування водія
Перерви/
відпочинок
Тривалість робочого часу

закінчення зміни

перерва/відпочинок

початок зміни 
Водій

07°°- 08.25 ; 1450- 1605

1200 — ІЗ.00 

8 год.

Примітка. У графіку не відображається час простою до 15 хвилин. 

Пункти зміни водіїв:
у прямому напрямку __________-__________
у зворотному напрямку ___________ -___________

(крім міських та кільцевих маршрутів)

В



СЕРЕДНЬОБЕРЕЗІВСЬКИЙ ЛЩЕЙ 

ЯБЛУНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

КОСШСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Центр, 11, с. Середній Березів, Івано-Франківська область, 78614 

тел. (03478) 3-76-16, e-mail: s.beresiv@gmail.com  

Код ЄДРПОУ 20553161

НАКАЗ

31.08.2022 с.С.Березів №42

Про організацію підвозу 
учнів до ліцею

На виконання ст. 56 п.2, 66 п.2 Закону України “Про освіту”, Закону 
України “Про повну загальну середню освіту”, Закону України “Про 
дорожній рух” від 30.06.1993р №3353-ХІІ, Закону України “Про 
автомобільний транспорт “ від 05.04.2001р №2344-111,Постанова КМУ від 
24.06.2022р № 711” Про початок навчального року підчас дії правового 
режиму воєнного стану в Україні “ , Правил надання послуг пасажирського 
автомобільного транспорту затверджених постановою КМУ від 17.02.1997 
року № 176 (у редакції постанови КМУ від 04.12.2019 р № 1089),ро 
розпорядження обласної державної адміністрації від 27.02.2009 р. № 70 
“Про затвердження Порядку підвезення учнів” та з метою організації 
якісної роботи з підвезення учнів та педагогічних працівників у 2022/2023 
навчальному році,Наказу Міністерства охорони здоров»я України від 
25.09.2020р № 2205”Про затвердження загального регламенту для закладів 
загальної середньої освіти”, з метою

НАКАЗУЮ
1. З 01.09.2022 організувати підвіз учнів шкільним автобусом до ліцею, 

які проживають на відстані понад 3 км.:
1.1 .Затвердити списки учнів, які підвозяться (додаток 1).
1.2.Призначити відповідальною за життя і здоров»я учнів для супроводу 
дітей під час перевезення шкільним автобусом Галину Володимирівну 
Дручків.
1.3 Призначити за проведення інструктажів з учнями , які підвозяться, 
педагога-організатора Марію Г еник.
1.4 Вихователю супроводу Дручків Г.В забезпечити дотримання учнями 
правил дорожнього руху.

mailto:s.beresiv@gmail.com


1.5.Затвердити погоджені відділом освіти та Івано-Франківським ВПГУНП  
України схеми маршрутів, графіки руху шкільних автобусів (додатки 2,3,4).
2. Водію шкільного автобуса:
2.1. Зобов’язати водія шкільного автобуса Клим’юка І.І своєчасно 
проходити обов’язкові медичні огляди.
2.2. Заборонити використання шкільних автобусів для заходів не 
пов’язаних з навчально-виховним процесом.
2.3 .Проводити щоденні передрейсові і післярейсові технічні огляди та 
ремонтні роботи автобусів у гаражах при ліцеї.
2.4. Категорично заборонити проведення будь-яких видів ремонтних робіт 
без попереднього повідомлення про них директора ліцею і проходження 
інструктажу з техніки безпеки.
2.5. Забезпечити проходження технічного огляду шкільного автобуса на 
базі АТП «BOSH» та у встановлені терміни Івано-Франківським ВПГУНП.
2.6. Дотримуватися правил дорожнього руху , техніки безпеки під час 
перевезення учнів та педагогічних працівників.
2.7.Зберігати шкільний автобус в гаражі при ліцеї.
2.8. Заборонити здійснення безоплатного підвозу учнів, які проживають на 
відстанях у межах пішохідної доступності.
2.9. Дотримуватися графіків руху шкільного автобуса по затверджених 
маршрутах та забезпечити перевезення дітей в межах посадових обов’яків.
3. Відповідальність за здійснення щоденного передрейсового та 
післярейсового технічного огляду шкільного автобуса, його 
укомплектованість засобами протипожежної безпеки покласти на водія 
Клим’юка І.І.
4. Вихователю супроводу ,класним керівникам та класоводам проводити 
інструктаж з учнями , які підвозяться до ліцею і додому шкільним 
автобусом.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о.директора ліцею Г анна Малкович

З



Додаток 1

СПИСОК
пасажирів, які перевозяться на автобусному маршруті регулярних спеціальних перевезень 
І.Маршрут №1 Середній Березів(ліней) - Нижній Березів - Вижній Березів (сільська 
рада) - Вижній березів (Бодругівка) - Середній Березів (ліцей)

(найменування кінцевих зупинок)

2.Маршрут №2 Середній Березів (ліцей) - Баня-Березів (гімназія) -Середній 
Березів(Стирі) - Середній Березів (ліцей)

(назва маршруту)

Категорія пасажирів школярі ___________ _____
(працівники підприємства, школярі, студенти тощо)

№ Прізвище, ім’я, Інформація, що засвідчує приналежність
з/п

1 Перцович Наталія
2 Лесюк Марія
3 Скільська Наталія
4 Клим’юк Вікторія
5 Походюк Іванна
6 Андріюк Діана
7 Томич Юлія
8 Г олдищук Г анна
9 Г еник Діана
10 Костюк Тетяна
11 Томич Олег
12 Галайчук Богдан
13 Гостюк Назарій
14 Пригро дський Тарас
15 Підгородецький Андрій
16 Лазарович Микола
17 Крашевський Василь
18 Малкович Микола
19 Уторопчук Василь
20 Сулятицький Андрій
21 Т омич Вікторія
22 Симчич Максим
23 Лукаш Василь
24 Слижук Констянтин
25 Дроф’як Наталія
26 Турлуківська Олена
27 Будурович Оксана
28 Клим’юк Роксолана
29 Шмадюк Наталія

пасажира до замовника послуг 
(№ посвідчення, наказ по підприємству 

тощо)
Наказ № від 31.08.2022

З



зо
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Шевчук Богдан 
Скільеька Анастасія 
Перцович Мар’ян 
Негрич Арсен 
Мілевський Ростислав 
Дрогомирецький Денис 
Г еник Іванна 
Геник Артур 
Васкул Андрій 
Білавич Андрій 
Заячук Зоряна 
Ткачук Микола 
Дутчак Анастасія 
Соколюк Павло 
Левицький Михайло 
Суходол Карина 
Клим’юк Адріана 
Перцович Євгенія 
Перцович Анастасія 
Соколюк Ілля В 
Альєнс Артур О 
Геник Микола 
Німко Назарій 
Томич Віталій 
Будурович Андрій 
Негрич Яна 
Сулятицький Назар 
Андріїшин Андрій 
Клим’юк Максим 
Самак Іванна 
Кіцелюк Дем’ян 
Скільеька Анна 
Думанська Анастасія 
Луканюк Романа 
Вівденко Лариса 
Палійчук Вікторія 
Гаврилюк Іван 
Григорчук Віталіна 
Негрич Д митро 
Клим’юк Катерина 
Лазарович Ольга 
Яцків Софія М 
Перцович Оксана 
Лукаш Иордана 
Юрчук Василь 
Блащук Ірина 
Вінтоняк Дмитро 
Бо друк Вероніка 
Мельничук Надія

УЛ



79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
ПО
111
112
113
114
115
116
117
118

Сторожев Станіслав 
Рибчук Назар 
Думанська Христина 
Блащук Максим 
Данилюк Василь 
Перцович Яків Ю.
Лубів Марта 
Негрич Денис 
Дрогомирецька Христина 
Томич Василь 
Малкович Іванна 
Скільський Зеновій 
Ігнатюк Вікторія 
Урбанович Анастасія 
Лубів Микола 
Скільська Анастасія 
Данилюк Кароліна 
Данилюк Михайло 
Андріїшин Надія 
Сабов Анастасія 
Мельничук Андрій 
Дрогомирецький Вадим 
Кіцелюк Ангеліна 
Смоляк Іван 
Томич Микола 
Левицький Тарас 
Томич Софія 
Лупшак Вікторія 
Вівденко Ілона 
Бо друк Діана 
Малкович Марта 
Дрогомирецька Ніколетта 
Томич Тетяна 
Малкович Тарас 
Томич Андрій 
Симчич Евеліна 
Данилюк Марія 
Думанська Наталія 
Перцович Василь 
Григорчук Денис

Автомобільний
перевізник



Додаток 2

НО
іду освіти

поліції Ів; 
Костенко 
«___» вереї

ульної
обл.

1 ГС' ЦІ. _ ч»
ЗАТВЕРДЖЕНО

. /Наказда ліцею:
І в&'<< І І »усергі̂ я 2022р. №42
■МДІ; 'V '

. Обі

СХЕМА
маршрутів руху автобуса 

Середньоберезівського ліцею
Яблунівської селищної ради 

Косівського району Івано-Франківської області

Маршрут №1 
Маршрут №2

Примітка:
1. Схеми кресляться у масштабі -1 см -  1км або за допомогою онлайн карти.
2. На схемах обов’язково проставляються зупинки та відстань в кілометрах між

ними.
3. Схема маршрутів подається -  відділу освіти, ВП ГУНП, бухгалтерії відділу 

освіти, помішується в автобусі; зберігається в канцелярії ліцею.



СХЕМА
маршрутів руху автобуса Середньоберезівського ліцею Яблунівської селищної ради

Маршрут №1 С.Березів(ліцей)- Н.Березів-В.Березів(сільська рада)-В.Березів(Бодругівка)- 
С.Березів(ліцей)

Середній
Березіе

<Чи»И
Нижній
Березів

На маршруті знаходиться звужений міст на присілку Згарище між Вижнім Березовом та 
Середнім Березовом.
Протяжність маршруту 16,6 кілометрів.

Я



Маршрут № 2: С.Березів (ліцей) -  Б.Березів (гімназія) -  С.Березів (Старі) — С-Березів 
(ліцей)

Протяжність маршруту -  14,4 кілометрів.
На маршруті знаходиться звужений міст на присілку Старі.



/ ^ ь
’К°Ґ<й?Чч

О
ілу освіти 
р-

І.Р.Куо’янська
ня 202

шик управ, 
поліції Івано- 
Костенко 0 .0

«___» вересня 2,02:

ня патрульної 
•ї обл..
Ч:,'Л

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ прліцею 
від<<3іл^ер^я 2022р. №42 
М.П.; '

ГРАФІК 
руху автобуса 

Середньоберезівського ліцею
Яблунівської селищної ради Івано-Франківської області 
(Марка АТАМАН, рік випуску 2020,32 посадкові місця, 

номерний знак, АТ1786СІ)

Підвіз учнів з дому до школи
1.2. Маршрут №1 С.Березів(ліцей) - Н.Березів- В.Березів(сільська 
В.Березів(Бодругівка) - С.Березів(ліцей).

№
з/п

1.

2

З

Час
відправле Назва зупинки 

ння

Час
прибутт

я

Назва
зупинки

Відстан
ь,
км

07оо с.В.Березів 
(сільська рада

Об.55 С.В.Березів 
(сільська рада)

3

07.15 с.В.Березів
(Бодругівка))

07.10 с.В.Березів
(Бодругівка)

9,8

07.25 с.Н.Березі
(Крамниця
«Алтея»)

07.30 с.С.Березів 3,8 
(ліцей)

Всього: 16,6

К-ть учнів, які 
здійснюють 
посадку на 
зупинках 

14

14

23

51

рада)-

Примітк
а

Додому 
Маршрут №1

Час№ . ̂ відправ
лення

ЧасНазва прибутт
зупинки

Назва
зупинки

Відстан
ь,
км

К-ть учнів, які 
здійснюють 
посадку в 

школі

К-ть учнів, 
які

здійснюють 
висадку на
зупинках

1. 14.50 с.С.Берез 14.55 с.Н.Березі 3 51 51
ів(ліцей) (Крамниця«

Алтея»)

ООС
Ч с.Н.Берез 15.10 с.В.Березів 8,8

і (сільська

Примітка

/<Г



3. 15.15

4 15.30

(Крамни рада)
ця«Алтея
»)
с.В.Берез 15.25 с.В.Березів( 3,8
ів Бодругівка)
(сільська
рада)
с.В.Берез 15.40 С.С.Березів 1
ів(Бодруг (ліцей)
івка)

Всього: 16,6



Додаток 4

іульної
обл..

ГРАФІК 
руху автобуса 

Середньоберезівського ліцею
Яблунівської селищної ради Івано-Франківської області 

(Марка АТАМАН, рік випуску 2020,32 посадкових місць, 
номерний знак, АТ1786СІ )

Маршрут № 2: С.Березів (ліцей) -  Б.Березів (гімназія) -  С.Березів (Стирі) -  С.Березів 
(ліцей)

№ Час Час Назва
Відстан

з/п відправле Назва зупинки прибутт 
ння я

зупинки ь,
км

1 07.35 С.С.Березів
(ліцей)

07.50 с.Б.Березів
(гімназія)

4,900

2 07.55 с.Б.Березів
(гімназія)

08.10 С.С.Березів
(Стирі)

4,200

3 08.15 С.С.Березів(Ст
ирі)

08.25 С.С.Березів
(ліцей)

5,300

К-ть учнів, які 
здійснюють 
посадку на 
зупинках 

ЗО

Приміїж
а

35

Всього: 14,4 65
2.Підвіз учнів з школи додому 
2.1 Маршрут №2

Час Час№ . Назва “ Назва, відправ- прибуттз/п зупинки

1. 15.

лення

45

зупинки

Відстан
ь,
км

К-ть учнів, які 
здійснюють 
посадку в 

школі

16 05

с.С.Берез 15. 
ів.
ліцей
с.С.Берез 16 
ів.
Стирі

55

10

с.Б.Березів( 9,100 65 
гімназія)

с.С.Березів 5,300 65 
(школа)

Всього: 14,4

. К-ть учнів, 
які

здійснюють Примітка 
висадку на 
зупинках 

30

35

В.о. директора ліцею Г.А.Малкович

У*



ДОГОВІР
про надання послуг про перевезення пасажирів за маршрутом

І.Маршрут №1 Середній Березів(ліцей) - Нижній Березів - Вижній Березів (сільська 
рада) - Вижній березів (Бодругівка) - Середній Березів (ліцей)

(найменування кінцевих зупинок)

2.Маршрут №2 Середній Березів (ліцей) - Баня-Березів (гімназія) -Середній 
Березів(Стирі) - Середній Березів (ліцей)

С.Середній Березів « 2 9 » серпня 2022р.

Середньоберезівський ліцей», в особі в.о.директора Малкович Ганни Антонівни, надалі
-  „Замовник”, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та перевізника, в особі 
Клим’юка Івана Івановича, що діє на підставі цього договору, надалі -  „Перевізник”, з 
іншого боку, надалі іменуємі СТОРОНИ, уклали даний договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. На підставі договору між Перевізником та Замовником надаються послуги з 
перевезень організованих груп дітей з навколишніх сіл до загальноосвітньої школи І-ІИ 
ступенів, і в зворотному напрямку з 1 вересня 2022 року по 31 травня 2023 року лише у 
навчальні дні.
1.2. Замовник та Перевізник визначають щоденні обсяги перевезень організованих груп 
дітей.
1.3 Замовник зобов’язується забезпечувати роботу автобусів на умовах, передбачених 
цим Договором у навчальні дні.

2. Умови договору

2.1. Умови Договору на перевезення організованих груп дітей визначаються відповідно 
до Цивільного Кодексу України та правил надання послуг пасажирського автомобільного 
транспорту.
2.2. Замовник:

оформляє, не пізніше ніж за 48 годин до виконання перевезень, Замовлення на 
перевезення організованих груп дітей, де додаються Зміни в Замовленні на перевезення 
організованих груп дітей, які подаються Замовником в письмовій формі безпосередньо 
або передаються факсом за підписом уповноважених осіб;
- затверджує схему маршруту та розкладу руху;
- забезпечує виїзд організованих груп дітей у відповідності з розкладом руху;

інструктує дітей про правила поведінки і техніки безпеки згідно з Правилами 
дорожнього руху та розділом 11 Правил надання послуг пасажирського автомобільного 
транспорту;
- адміністрації шкіл призначають та надають перевізнику перелік осіб, які мають право 
оформляти дорожню документацію та супроводжувати дітей під час перевезень і після 
надання транспортної послуги підписувати подорожній лист та списки дітей, яких 
необхідно перевозити вказавши маршрут, час перевезень, клас, прізвище і ім’я, завдання 
на перевезення організованих груп дітей автобусом / далі Завдання, / що додається/, 
зазначивши пройдений шлях автобусу, час початку та закінчення роботи, а у разі зміни 
розкладу руху його причину;
- сприяє Перевізнику в здійсненні контролю за роботу автобусів.
3. Перевізник:

надає Замовнику автобуси для перевезення організованих груп дітей згідно із 
замовленням;



складає схему маршруту і розклад руху, узгоджує їх з відповідними органами 
Державтоінспекції МВС;
- забезпечує своєчасну подачу автобусів в обумовлені час і місце згідно із Завданнями;
- організовує перевезення груп дітей водіями, вимоги до яких встановлені Правицями 
дорожнього руху і які мають стаж керування транспортним засобом більше трьох років;
- забезпечує належний технічний, санітарний стан автобусів та відповідну візуальну 
інформацію;
- інструктує водіїв за Правилами дорожнього руху та Правилами надання послуг 
пасажирського автомобільного транспорту;
- забезпечує водіїв схемами маршрутів та розкладами руху;
- вживає заходи: для доставки дітей до кінцевого пункту маршруту, заміни автобуса у разі 
виходу його з ладу, загрозі безпеці руху, а при погіршенні здоров’я водія - по його заміні.

3. Порядок проведення розрахунків.

3.1. Розрахунки Замовника з Перевізником за перевезення організованих груп дітей 
проводяться Замовником згідно з тарифами, встановленими перевізником за 
погодженням з Замовником, з наступним перерахунком оплати на підставі документів 
про фактичний обсяг виконаної роботи, за рахунок бюджету.
3.2. Сторони зобов’язуються не рідше одного разу на місяць звіряти розрахунки за 
виконаними обсягами перевезень організованих груп дітей.
3.3. Форма оплати: безготівковий розрахунок.
3.4. Розрахунки проводяться за рахунок коштів, передбачених на перевезення учнів через 
ЗШ №36.
3.5. Розрахунки за послуги проводяться від фактичного надходження коштів на 
казначейський рахунок „Замовника”, однак не пізніше 90 банківських днів, згідно 
шляхових листів.

4. Відповідальність сторін.

4.1. У разі невиконання „Виконавцем” договірних зобов’язань протягом одного місяця з 
дня отримання бюджетних коштів застосовувати до нього штрафні санкції за 
нарахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за 
кожний день невиконання зобов’язань.
4.2. При запізненні автобуса в обумовлений Замовником пункт подачі більш ніж на ЗО 
хвилин проти узгодженого сторонами часу Замовник має право відмовитись від його 
використання. При цьому запізнення прирівнюється до невиконання Перевізником умов 
договору.
4.3. Питання, що виникають у процесі надання транспортних послуг організованим 
групам дітей не врегульовані цим договором, вирішуються в порядку, визначеному 
чинним законодавством.

5. Розірвання договору та вирішення спірних питань.

5.1. Договір може бути розірвано за погодженням Сторін. На вимогу будь-якої із Сторін 
договір може бути достроково розірвано за рішенням суду, арбітражного суду, у разі 
невиконання іншою Стороною своїх зобов’язань та з інших підстав, передбачених 
законодавством. Сторона, яка є ініціатором дострокового розірвання договору, письмово 
попереджає іншу Сторону не пізніше ніж за ЗО днів.
5.2. Спори, що виникають під час укладання, зміни, розірвання та виконання цього 
договору, розв’язуються, шляхом ведення переговорів, листування та порядку,

4Я



установленому законодавством.

6. Термін дії договору та юридичні адреси сторін.
6.1. Термін дії договору встановлюється з 01. вересня 2022 року по 31 травня 2022 
року. Умови даного Договору згідно з нормою ст. 631 ЦК України застосовуються до 
відносин, які виникли між сторонами до дати його підписання.
Примітка: Графік руху автобусів та кількість рейсів можуть змінюватися в зв’язку зі 
змінами режиму роботи школи та кількості учнів, що перевозяться.

Замовник перевезень 
В.о.директфа ліцею Г.А.Малкович

(найменування, посада керівника, П.І.Б.)

водій КлимТ'ок Іван Іванович
(найменування, посада керівника, П.І.Б.)

’01” вересня 2022року

10



. Причина Характер змін .*  г  ЗМІН

ВІДОМОСТІ 
про зміни на маршруті

Термін дії змін Підпис та
(число, місяць, рік) печатка

замовника 
перевезень

Підпис
перевізника

початок закінчення



У-«5КИ5ВЗЯ;

І

АКТ
відповідності паспорта автобусного маршруту 

І.Маршрут №1 Середній Берсзів(ліцсй) - Нижній Березів - Вижній Березів (сільська 
рада) - Вижній березів (Бодругівка) - Середній Березів (ліцей)

-  _ (наимензшання кінцевих зупинок)

2.Маршрут №2 Середній Березів (ліцей) - Баня-Березів (гімназія) -Середній 
Березів(Стирі) - Середній Березів (ліцей)

(назва маршруту)

умовам здійснення перевезень на маршруті

Комісія в складі голови Малкович Ганни Антонівни .в.о.директора ліцею
(прізвище, ім'я, по бпнові, посада)

та членів комісії: Р ільницької Марії Іванівни.завгоспа школи
2) .Геник Світлани Олегівни,медсестри школи
3) .Дручків Галини Володимирівни.вихователя супроводу

Ознайомилась з паспортом маршруту І.Маршрут №1 Середній Березів(ліцей) - Нижній 
Березів - Вижній Березів (сільська рада) - Вижній березів ГБодругівка) - Середній 
Березів (лідей)

(найменування кінцевих зупинок)

2.Маршрут №2 Середній Березів (ліцей) - Баня-Березів (гімназія) -Середній 
Березів(Стирі) - Середній Березів (ліцей)

І встановила, що матеріали та дані, які містяться в паспорті, відповідають фактичним 

параметрам маршруту, вимогам безпеки та умовам перевезень пасажирів.

Голова комісії
(підпис)

Малкович Г.А_____________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії:
(підписи)

Ільницька МЛ,_____________
(прізвища, ініціали)

ГеникС.О

і Г) V * ДручківГ.В.
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