КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 30.12.2021 № 1603
м. Краматорськ
Про дострокове розірвання договорів та
призначення тимчасового перевізника
з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, що проходять в межах території Краматорської територіальної громади
Відповідно до ст.42-46 Закону України «Про автомобільний транспорт», ст.55, п.2
Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
03.12.2008
№ 1081 (зі змінами), Правил надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
18.02.1997 № 176 (зі змінами) та враховуючи результати перевірок дотримання договірних
зобов’язань, проведених управлінням житлово-комунального господарства Краматорської
міської ради, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Достроково розірвати договори з перевезення пасажирів на міських автобусних
маршрутах загального користування № 2-2017 від 01.09.2017, № 3-2017 від 01.09.2017,
№ 4-2017 від 01.09.2017 та № 6-2017 від 01.09.2017, які укладені із ТОВ «ЮМВОСА».
2. Призначити КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» тимчасовим
перевізником з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального
користування, що проходять в межах території Краматорської територіальної громади згідно
з переліком додатку 1.
3. Укласти з КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» договори на
тимчасове перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального
користування, що проходять в межах території Краматорської територіальної громади згідно
з переліком, який визначений у п.2 цього рішення, строком на три місяці згідно додатку 2.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
відповідно до розподілу повноважень.

Міський голова

Олександр ГОНЧАРЕНКО

Додаток 1
до рішення виконкому міської ради
30.12.2021 № 1603
Перелік міських автобусних маршрутів загального користування, що проходять в межах
території Краматорської територіальної громади
Номера маршрутів та
найменування їх кінцевих зупинок

№ об'єкту

2

3

4

6

№ 3 «вул. Комерційна – 3-я Олександрівка», № 3-а «вул. Комерційна –
а/ф Степове», №2 «б.Краматорський – м-р «Лазурний », № 12
«Н.Курченко – ПАТ «НКМЗ», №20 «б. Краматорський – ПАТ «ЕМСС»
№ 8-а «КПД
«Красногірка»
–
вул.Паркова
(ВПУ-28)»,
№ 16
«вул.Комерційна – с.Городещино», №25 «вул. Комерційна –
с.Шабельківка»
№ 4 « вул.Комерційна – с.Ясногірка » , №14 « с. Ясногірка (Озерна) –
б.Краматорський», № 14-а «с.Ясногірка (Шпічкіне) – б.Краматорський»,
№ 22 «м-р «Лазурний» - с.Ясногірка (Універсам)»
№8 « вул.Комерційна - КПД (Красногірка) », №10 «вул.Комерційна –
«м-р «Лазурний», № 9 « вул.Комерційна – вул. Паркова (ВПУ-28) », № 9а « вул.Комерційна – вул.Паркова (ВПУ-28)»

Начальник управління
житлово - комунального господарства

Андрій ЛІТВІНЕНКО

Заступник міського голови

Андрій БЕЗСОННИЙ

Додаток 2
до рішення виконкому міської ради
30.12.2021 № 1603

ДОГОВІР № _________
на тимчасове надання послуг з перевезення пасажирів на міських
автобусних маршрутах загального користування
м. Краматорськ

«___» _________ 20__ року

Виконавчий комітет Краматорської міської ради (м. Краматорськ, пл. Миру, 2,
ЄДРПОУ 04052809), в особі __________________________________, що діє на підставі
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (надалі «Організатор») з однієї
Сторони
та
суб’єкт
підприємницької
діяльності___________________________________________________ (надалі «Перевізник»)
(адреса, ЄДРПОУ), в особі __________________________________, який діє на підставі
_________________________________ з іншої Сторони, разом – Сторони, які далі діють
відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування», інших нормативно-правових актів в сфері
автомобільного транспорту, рішення виконавчого комітету Краматорської міської ради від
_____________ № ____ «_________________» уклали цей Договір про наступне:
1.Предмет договору
1.1. Предметом Договору є діяльність Сторін щодо організації та виконання пасажирських
перевезень на автобусних маршрутах загального користування (міських).
1.2. «Організатор» надає «Перевізникові» право на надання послуг по перевезенню
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (міських) №____
«____________», а «Перевізник» забезпечує якісне та безпечне перевезення пасажирів на
умовах передбаченим цим договором з виконанням щоденно на маршруті №___: ____
оборотних рейсів у звичайному режимі руху.
1.3. Перевізник зобов’язується надавати транспортні послуги автобусами на умовах
передбачених цим Договором.
2. Умови договору
2.1. «Організатор» визначає наступну кількість транспортних засобів: ___ од. автобусів
понад 22 місця, ___ од. не більше 22 місць для роботи на маршрутах та затверджує розклад
руху на маршрутах.
2.2. «Перевізник» здійснює перевезення пасажирів на всіх маршрутах згідно встановлених
тарифів на перевезення пасажирів у встановленому законом України порядку.

3. Права та обов'язки Сторін
3.1. Організатор має право:
3.1.1. Вимагати від Перевізника належного виконання зобов’язань за цим Договором,
чинного законодавства України щодо перевезення пасажирів, рішень Краматорської міської
ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Краматорського міського голови.
3.1.2. Залучати транспорт Перевізника для забезпечення перевезення пасажирів при
надзвичайних ситуаціях, ліквідації наслідків аварії, проведення масових заходів тощо.
3.1.3. У випадках ліквідації наслідків аварій, проведення масових заходів змінювати схему
маршруту, кількість рухомого складу, графік руху, визначені у паспорті маршруту.
3.1.4. Контролювати стан рухомого складу на відповідність технічним і експлуатаційним
вимогам, його екіпірування, дотримання режиму праці та відпочинку водіїв та кондукторів
автобусів, організацію медичного огляду водіїв та технічного огляду транспорту перед
виїздом на лінію.
3.1.5. Контролювати дотримання Перевізником схеми руху автобусів на маршруті(ах) та
виконання графіків руху відповідно до затвердженого розкладу руху автобусів на
маршруті(ах), екіпіровку рухомого складу тощо.
3.1.6. Забезпечувати організацію та проведення контролю за дотриманням Перевізником
умов цього Договору відповідно до п. 4.
3.1.7. Вимагати від Перевізника надання інформації, передбаченої законодавством України
та умовами Договору.
3.1.8. Достроково розірвати з Перевізником цей Договір у випадках і в порядку, що
передбачені цим Договором та чинним законодавством України.
3.1.9. Організатор має інші права згідно до чинного законодавства України.
3.2. Обов’язки Організатора:
3.2.1. Забезпечити проведення профілактичного ремонту дорожнього покриття, освітлення
вулично – дорожньої мережі, облаштування маршрутної мережі в межах коштів,
передбачених відповідним бюджетом.
3.2.2. Розглядати пропозиції Перевізника щодо удосконалення перевезень пасажирів, зміни
схеми та розкладу руху автобусів на маршруті(ах) і режиму їх роботи.
3.2.3. Затверджувати паспорт маршруту у встановленому чинним законодавством України
порядку.
3.2.4. У разі тимчасового закриття руху на окремих ділянках маршруту затверджувати схему
об’їзних шляхів на маршруті на період закриття руху.
3.2.5. Встановлювати тарифи на перевезення пасажирів у встановленому законом України
порядку.
3.3. Перевізник має право:
3.3.1. Вносити пропозиції щодо облаштованості маршрутної мережі, подальшого розвитку й
удосконалення пасажирських перевезень.
3.3.2. Вносити пропозиції про зміну схеми і розкладу руху автобусів на маршруті(ах),
тарифів на перевезення пасажирів.
3.3.3. Укладати договір на компенсаційні виплати за перевезення пільгових категорій
громадян з головним розпорядником коштів.
3.3.4. Отримувати від головного розпорядника коштів компенсаційні виплати за пільговий
проїзд окремих категорій громадян в межах видатків, затверджених у міському бюджеті на
зазначені цілі.
3.3.5. Відміняти рейси транспортних засобів за обставин, які він не міг передбачити і яким не
міг запобігти, повернувши пасажирам кошти, сплачені ними за перевезення.
3.3.6. Відміняти рух транспортних засобів у разі виникнення обставин непереборної сили,
визначених п. 8 цього Договору.
3.3.7. Розміщувати рекламу зовні або в середині на транспортних засобах у встановленому
законодавством України порядку.
3.3.8. Бути присутнім під час здійснення контролю за дотриманням умов цього Договору.

3.4. Обов’язки Перевізника:
3.4.1. Для здійснення перевезень зобов’язаний мати ліцензію на право надання послуг з
перевезення пасажирів та інші документи, передбачені законодавством України.
3.4.2. Забезпечувати неухильне дотримання вимог Закону України «Про автомобільний
транспорт», Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про основи соціальної
захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Правил надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту, інших нормативно – правових актів та ліцензійних умов, які
регламентують виконання пасажирських автоперевезень, взятих на себе конкурсних
зобов’язань та умов цього Договору.
3.4.3. На вимогу Організатора надавати звіт про роботу пасажирського транспорту на
міському автобусному маршруті згідно із Додатком 1 до цього договору.
3.4.4. Забезпечити роботу транспортних засобів та персоналу на маршруті відповідно до
вимог законодавства України і умов цього Договору та нести повну відповідальність за
безпеку перевезень пасажирів і якість наданих послуг.
3.4.5. Експлуатувати на маршруті(ах) транспортні засоби в технічно-справному стані, що
вчасно пройшли технічний огляд, належним чином екіпіровані, знаходяться у належному
санітарному стані та відповідають вимогам пожежної безпеки.
3.4.6. У разі виходу з ладу автобуса, водій повинен здійснити пересадку пасажирів в інший
автобус на маршруті, яким пасажири будуть доставлені до місця призначення без повторної
оплати.
3.4.7.Здійснювати перевезення пасажирів згідно з встановленими тарифами. Вартість проїзду
повинна вказуватися всередині транспортного засобу. Напис повинен бути видимим
пасажирам в будь-який час доби.
3.4.8. Усередині салону на видному місці повинна бути розміщена виписка з «Правил
перевезення пасажирів і багажу» та інформація про надання права безкоштовного проїзду
пільговим категоріям пасажирів.
3.4.9. Забезпечити обслуговування маршруту згідно із затвердженим Організатором
паспортом маршруту (схемою та розкладом руху).
3.4.10. Виконувати перевезення пасажирів на маршруті за затвердженим Організатором
розкладом руху автобусів згідно паспорту маршруту .
3.4.11. При виїзді автотранспортного засобу на маршрут забезпечити водія (кондуктора)
документами, перелік яких визначений діючим законодавством.
3.4.12. Здійснювати видачу проїзних квитків пасажирам відповідно до вимог чинного
законодавства, встановлених Організатором тарифів, а також визначеної Організатором
системи оплати за проїзд.
3.4.13.Забезпечувати відкритий доступ пасажирів до валідаторів, які підключені до системи
безготівкової оплати проїзду.
3.4.14. Забезпечити пільговий проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право,
згідно з чинним законодавством. Перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів на
автобусних маршрутах загального користування, забороняється відмовлятися від пільгового
перевезення пасажирів, крім випадків, передбачених законом. Безпідставна відмова від
пільгового перевезення тягне за собою відповідальність згідно із законом.
3.4.15. Забезпечити пільговий проїзд для дітей (учнів) шкільного віку та для студентів
(курсантів) денної форми навчання закладів вищої освіти, професійних ліцеїв, вищих
професійних училищ, центрів професійно-технічної освіти, технікумів та коледжів протягом
навчального року за умови пред’явлення учнівського квитка або іншого документа, який
посвідчує статус учня, студента (курсанта) згідно рішення Краматорської міської ради
№13/VIII-754 від 05.08.2021.
3.4.16. Забезпечувати доступ до системи GPS через ресурси Інтернет для моніторингу руху
транспортних засобів на автобусних маршрутах.

3.4.17. Забезпечувати обов’язкове зберігання інформації про проведення передрейсових
(післярейсових) технічних оглядів транспортних засобів, які використовуються на
маршруті, а також передрейсових медичних оглядів водіїв за весь період дії Договору.
3.4.18. Не залучати для роботи на маршруті водіїв без відповідної відкритої категорії, а
також інших працівників без оформлення трудових відносин та дотримання вимог
трудового законодавства України.
3.4.19. Здійснювати всі види обов'язкового страхування.
3.4.20. Забезпечити у передній частині транспортного засобу, задіяному у перевезеннях,
місця для сидіння пасажирів с дітьми та інвалідів, та позначити місця для даної категорії
пасажирів рельєфною піктограмою в порядку, визначеному Мінінфраструктури.
3.4.21. Розмістити у кожному транспортному засобі, задіяному у перевезеннях, інформацію
наступного змісту: назва Перевізника (адреса, телефон), Правила перевезення пасажирів,
розклад руху, телефон «Гарячої лінії» Організатора, номер та покажчик маршруту з
можливістю підсвічування у вечірній та зимовий період, інформація про кількість місць для
сидіння та стоячих пасажирів.
3.4.22. Надавати транспорт у розпорядження Організатора або територіальних підрозділів
Міністерства надзвичайних ситуацій при проведенні навчань, а також у випадках
надзвичайних ситуацій, аварій, стихійних лих для евакуації населення у безпечні місця та на
проведення масових заходів.
3.4.23. У встановленому чинним законодавством порядку надавати контролюючим органам
всі необхідні документи, які належать до предмету перевірки.
3.4.24. Протягом 5 робочих днів визначити у встановленому чинним законодавством
порядку Перелік осіб, що мають повноваження представляти інтереси Перевізника під час
здійснення Організатором перевірок дотримання умов цього Договору у місцях,
передбачених п. 4.1 Договору, та надати засвідчену копію такого Переліку Організатору
протягом 3 робочих днів з дати його затвердження. Про будь-які зміни в цьому Переліку
письмово повідомляти Організатора в день внесення змін до нього. У разі неповідомлення
Організатора про зміни у Переліку складений Організатором Акт перевірки дотримання умов
цього Договору вважається чинним, якщо його підписано особою, визначеною попереднім
Переліком.
3.4.25. У розумний обґрунтований термін з дня отримання від Організатора звернення
громадянина або Акту про порушення умов цього Договору усунути виявлені порушення
про що письмово повідомити Організатора.
3.4.26. При зміні умов Договору інформувати пасажирів про зміну тарифів, схеми
маршруту та розкладу руху автобусів.
4. Здійснення контролю за дотриманням умов Договору
4.1. Перевірки дотримання умов цього Договору можуть здійснюватися Організатором
(уповноваженими представниками): у місцях зберігання транспортних засобів Перевізника
та їх випуску на маршрут; на маршруті, на кінцевих зупинках маршруту; безпосередньо у
транспортних засобах під час здійснення перевезень пасажирів; за допомогою
автоматизованої системи диспетчерського управління міським пасажирським транспортом.
4.2. Виявлені під час перевірок порушення умов Договору (невиконання або неналежне
виконання зобов’язань Перевізника за цим Договором) фіксуються Організатором
(уповноваженими представниками) у Акті з перевірки дотримання умов договору про
організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
(міському, приміському) за формою згідно з Додатком 2 до даного Договору.
4.3. Акт складається у 2-х примірниках та підписується уповноваженими представниками
Організатора, який проводив перевірку. Представник Перевізника має право письмово
викласти свої пояснення та зауваження щодо змісту Акта. Ці пояснення і зауваження
додаються до Акту і є його невід'ємною частиною.
4.4. Сторони домовились, що:

4.4.1. У разі відмови представника Перевізника від ознайомлення з Актом або відмови від
його підписання (неявки для його підписання протягом 3-х днів), уповноважені
представники Організатора, які проводили перевірку, роблять про це запис в Акті.
4.4.2 Один примірник Акту передається представнику Перевізника чи надсилається поштою
за місцезнаходженням Перевізника.
4.5. Пропозиції про усунення порушень, листи-повідомлення про розірвання Договору та
будь-які інші листи направляються Організатором або його уповноваженими
представниками на адресу, визначену в розділі 11 Договору, та вважаються доведеними до
відома Перевізника, а Перевізник повідомленим у випадку, якщо у Організатора є докази
відправлення (квитанція про відправлення рекомендованого листа або реєстр про
відправлення рекомендованих листів, або відмітки на копії документа про отримання
представником Перевізника, тощо) листів на вказану адресу.
5. Зміна умов Договору
5.1. Зміна умов Договору здійснюється у письмовій формі за згодою сторін і оформлюється
Додатковими угодами до Договору. Всі Додаткові угоди та додатки до Договору є його
невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій
формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (при наявності).
6. Відповідальність сторін
6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором сторони несуть
відповідальність, передбачену чинним законодавством України та Договором.
7. Умови розірвання Договору
7.1 Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою сторін шляхом
оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору або в односторонньому
порядку у випадках, передбачених цим Договором.
7.2. Сторони домовились, що Організатор має право на одностороннє розірвання договору у
разі систематичних (два і більше) порушень Перевізником (або водіями Перевізника) умов та
зобов’язань цього Договору або вимог чинного законодавства в сфері автомобільного
транспорту.
7.3. Організатор має право на одностороннє розірвання договору у наступних випадках:
1) випуск на маршрут транспортного засобу без проведення передрейсового техогляду;
2) допуск до роботи на маршруті водія, який не пройшов передрейсовий медогляд;
3) відмови Перевізника від внесення змін до даного Договору, які обумовлені змінами у
чинному законодавстві;
4) самостійне внесення Перевізником змін до автобусного маршруту (ів) (продовження,
скорочення, зміна шляху проходження між зупинками, введення або вилучення
зупинок та/або зміна графіка руху) зазначеного в п. 1.2. Договору;
5) підтвердження інформації про факт подання перевізником-претендентом
недостовірних відомостей для участі у конкурсі з перевезення пасажирів;
6) невиконання Перевізником зобов’язань передбачених пунктами 3.4.5.,3.4.6.,3.4.9.,
3.4.12.- 3.4.15., 3.4.22. Договору;
7) незабезпечення доступу Організатора до системи GPS через ресурси Інтернет для
моніторингу руху транспортних засобів на автобусних маршрутах;
8) незабезпечення доступу пасажирів до валідаторів, які підключені до системи
безготівкової оплати проїзду без поважної на то причини;
9) незабезпечення доступу Організатору до валідаторів з метою аналітики;

10) припинення перевезення пасажирів чи скасування рейсів на автобусному маршруті
(ах), зазначеному в п. 1.2 цього Договору, крім випадків, передбачених статтею 30
Закону України «Про автомобільний транспорт».
7.4. У разі розірвання Договору в односторонньому порядку, Організатор не менше ніж за 10
(десять) календарних днів до його розірвання надсилає Перевізнику лист-повідомлення про
розірвання Договору. Договір вважається розірваним Організатором достроково в
односторонньому порядку з дати, зазначеної Організатором у листі-повідомленні про
розірвання Договору. Лист-повідомлення Організатор відправляє на поштову та електронну
адресу Перевізника.
8. Обставини непереборної сили
8.1. Сторона звільняється від визначеної Договором відповідальності за повне чи часткове
порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок обставин
непереборної сили.
8.2. Під обставинами непереборної сили у Договорі розуміються обставини, що виникли
після укладання договору внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного
характеру: стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в
результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного походження (вибухи, пожежі,
масові епідемії, тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, прояви
тероризму, масові страйки ) та інші, незалежні від Сторін обставини.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є довідка, засвідчена
компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.
8.4. Сторона, що підпала під дію обставин непереборної сили повинна протягом 5 (п’яти)
календарних днів з моменту, коли їй стало відомо про таке, повідомити про це іншу сторону
з наданням відповідної довідки, виданої компетентним органом.
8.5. Невиконання п. 8.4. Договору позбавляє права, передбаченого в п. 8.1. Договору.
9. Інші умови договору, порядок зміни і термін дії
9.1. Якщо будь-яке положення даного Договору стане недійсним внаслідок зміни
законодавства України, воно повинно бути приведене у відповідність з новим нормативним
актом.
9.2. Зміни і доповнення до даного Договору набирають чинності з моменту їх підписання
уповноваженими представниками сторін.
9.3. У випадках, непередбачених Договором, сторони керуються чинним законодавством
України.
9.4. Усі спори, що виникають з Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом
переговорів між Сторонами.
9.5. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в
судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
9.6. Договір складений на ___ (________) аркушах у двох примірниках, які мають однакову
юридичну силу, - по одному примірнику для кожної із Сторін.
10. Термін дії Договору
10.1. Договір набирає чинності з _________20___ та діє до ________20___.
10.2. Дія договору припиняється у разі:
10.2.1. якщо Перевізник протягом 10 (десяти) днів з дати після підписання Договору не
розпочав роботу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті (ах) (міських,
приміських);
10.2.2. анулювання ліцензії з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами;

10.2.3. визнання недійсним чи скасування судом рішення засідання конкурсного комітету, а
також рішення Організатора перевезень про результати проведення конкурсу, на підставі
якого укладено цей Договір;
10.2.4. ліквідації як суб’єкта господарської діяльності, або припинення діяльності
Перевізника;
10.2.5. інших випадків та в порядку, передбаченому законодавством та цим Договором.
10.3. Перевізнику направляється відповідне повідомлення про припинення дії Договору.
11. Юридичні адреси та підписи сторін
«Організатор»

«Перевізник»

М.П.

М.П.

Начальник управління
житлово - комунального господарства

Андрій ЛІТВІНЕНКО

Заступник міського голови

Андрій БЕЗСОННИЙ

Додаток 1
до Договору на тимчасове надання
послуг з перевезення пасажирів на
міських
автобусних маршрутах
загального користування

Звіт про роботу пасажирського транспорту на міському
автобусному маршруті № _______
за _________________ місяць 20____ року

№
з/п

Марка та
№ автобуса

Кількість
виконаних
рейсів

Регулярність
руху, %

1
2
3

Підпис уповноваженої особи ________

Кількість
перевезених
пасажирів,
пас.

Кількість
порушень
ПДР/ скоєних
ДТП

Додаток 2
до Договору на тимчасове надання
послуг з перевезення пасажирів на
міських
автобусних маршрутах
загального користування

"___"______________ 20____ р.

Час _____ год.___ хв.

Акт № ___
з перевірки дотримання умов договору про організацію перевезення пасажирів на
міському автобусному маршруті загального користування
Маршрут № _____ «_______________________________________»
Місце перевірки __________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(прізвище та ініціали посадової особи, посада)

перевірив (ли) виконання Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
і установив (ли), що в автобусі марки _________________________________
державний номер _______________,
який належить __________________________________________________________________
(найменування перевізника)

під керуванням водія ____________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Виявлені порушення в транспортному засобі:
1._____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Виявлені інші порушення:
1._____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Підпис уповноваженої особи, що склала акт:_________________ /______________________
_________________ /______________________
_________________ /______________________
З актом ознайомлений, отримав і зобов’язуюсь
передати власнику автотранспорту

_____________________________
(підпис водія)

Пояснення водія (представника перевізника) ______________________________________
__________________________________________________________________________
Підпис____________

