
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.02.2020     Ужгород                    № 94 

 

 

Про зміни та доповнення до рішення  

виконкому 12.09.2018 № 271  

 

 

Відповідно до статей 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», пункту 4 статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», 

статті 6 Закону України «Про автомобільний транспорт», з урахуванням листа 

АТ КБ «ПриватБанк» від 03.07.2019 № 1 та листа Державної фіскальної служби 

України від 12.04.2019 № 7897/5/99-99-14-05-01-16, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

 

1. Внести зміни до пункту 4 рішення виконкому 12.09.2018 № 271 «Про 

впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у місті Ужгород», 

виклавши його у новій редакції, а саме: 

«4.  Затвердити Примірну форму договору про організацію та 

обслуговування автоматизованої системи обліку оплати проїзду на автобусних 

маршрутах загального користування у місті Ужгород». 

2. Внести зміни та доповнення до Порядку функціонування 

автоматизованої системи обліку оплати проїзду в місті Ужгород, затвердженого 

рішенням виконавчого комітету 12.09.2018 № 271, а саме:  

2.1. У додатку до рішення слово «Положення» замінити на слово 

«Порядок» в усіх відмінках.  

2.2. Розділ 3 «Види електронних квитків» доповнити пунктом 3.5. такого 

змісту, а саме: «3.5. Перевізник може забезпечувати видачу пасажиру 

електронного квитка на паперовому носії з нанесеними друкарським способом 

серією, номером, номінальною вартістю (у разі вимог чинного законодавства)». 



 

 

2.3. Пункт 10.1. розділу 10 викласти у такій редакції: «10.1. Кошти від 

поповнення електронних квитків акумулюються на окремому розрахунковому 

рахунку, відкритому в фінансовій установі України, та є доходом Перевізника 

від надання послуг з перевезення. Ці кошти Оператор зобов’язаний 

перераховувати Перевізнику згідно умов Договору». 

2.4. Пункт 10.2. розділу 10 викласти у такій редакції: «10.2. Оператор 

перераховує кошти кожному Перевізнику залежно від реально виконаної роботи 

(кількості перевезених пасажирів) на основі даних, отриманих за попередній 

день, до 11:00 наступного дня після звітного періоду. Звітним періодом є день. 

Якщо наступний день після звітного періоду припадає на вихідний, святковий 

чи неробочий, кошти за такі звітні періоди перераховуються Перевізнику 

Оператором до 11:00 наступного робочого дня після вихідного, святкового чи 

неробочого». 

3. Затвердити Примірну форму додаткової угоди до Договору про 

організацію та обслуговування автоматизованої системи обліку оплати проїзду 

на автобусних маршрутах загального користування у місті Ужгород, що 

додається.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

                                                                                     

 
 

 

 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                     Рішення виконкому 

                                                                                     20.02.2020 № 94 

 

Примірна форма додаткової угоди  

до Договору № ____  Про організацію та обслуговування автоматизованої 

системи обліку оплати проїзду на автобусних маршрутах загального 

користування  у місті Ужгород 

 

місто Ужгород                                                           «___»  ___________ 2020 року 

 

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради в особі заступника 

міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень 

_______________________________ (по тексту Договору — Організатор), з 

однієї сторони, 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______, який діє на підставі ________________________________ (по тексту 

Договору — Оператор), з другої сторони, 

___________________________________________________________________ в 

особі ___________________________________________________, з третьої 

сторони, який діє на підставі _____________________________________, (по 

тексту Договору – Перевізник), разом іменовані — Сторони, керуючись 

Цивільним кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському 

пасажирському транспорті”, рішенням виконавчого комітету Ужгородської 

міської ради від  12.09.2018 № 271, іншими актами законодавства України та 

органу місцевого самоврядування, уклали цю Додаткову угоду  про наступне:     

 

1. Сторони домовились: 

1) Підпункт 5.1.3. пункту 5.1 викласти в наступній редакції:  

« 5.1.3. Оператор від Перевізника отримує комісійну винагороду в розмірі:  

- від кожної проведеної в транспортних засобах Перевізника, трансакції у 

безготівковій формі за допомогою платіжної картки та паперового QR квитку - 

7%; 

- від кожної проведеної в транспортних засобах Перевізника, трансакції у 

безготівковій формі за допомогою електронного QR коду - 5%». 

2) Пункт 10.1. викласти у такій редакції: «Даний Договір вважається 

укладеним після підписання його сторонами та діє до 14.11.2021 року». 



 

 

3) Викласти в новій редакції Додаток 1 та Додаток 2 до Договору 

(додається). 

 

12. Юридичні адреси та реквізити сторін 

   

_______________________________________________________ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Додаток 1 до Договору № ____ 

                                                                         від «____» ___________ 2020 р. 

 

Таблиця 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕВІЗНИКА:  

Номер та назва 

маршруту  

Номер та 

термін дії 

договору 

Кількість 

автобусів 

Кількість 

валідаторів 

Кількість 

ручних 

терміналів 

     

 

Таблиця 2. ТЕРМІН ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ ПЕРЕВІЗНИКУ ПО 

ОПЕРАЦІЯХ: 

Тип карт Термін відшкодування (робочих 

для Банку днів) 

Платіжні засоби ПриватБанку 1 

Платіжні засоби інших банків 1 

 

         Юридичні адреси та реквізити сторін 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                     Додаток 2 до Договору № ____ 

                                                                         від «____» ___________ 2020 р. 
 

АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ОБЛАДНАННЯ 

 

м. Ужгород                                                                         «___» __________ 2020 р. 

 

Цей Акт складено між АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в особі 

__________________________, іменований далі «Оператор», що діє на підставі 

__________________________, з одного боку, і ___________, іменованим надалі 

"Перевізник", в особі______________________________, що діє на підставі 

статуту, з іншого боку, про те, що Оператор передає, а Перевізник приймає 

обладнання в наступному складі: 

 

№ 

п/п 
Найменування Модель 

Серійний номер 

терміналу 
Мерчант 

1 Термінал     

2 Термінал    

3 Термінал    

4 Термінал    

5 Термінал    

6 Термінал    

7 Термінал    

8 Термінал    

9 Термінал    

10 Термінал    

11 Термінал    

12 Термінал    

13 Ручний термінал    

14 Ручний термінал    

Обладнання знаходиться в справному робочому стані та придатне до 

експлуатації. 

 

Юридичні адреси та реквізити сторін 

 

 


