
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г Про зміну призначення використання 
комунального автобуса ПАЗ 3205 

Розглянувши подання виробничого управління комунального 
господарства від 21.04.06 Ng 98, керуючись ст. 60 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації 
депутатської комісії з питань комунальної власності та приватизації, 
Броварська міська рада, 

2. 

Міський голова в.о. AhtO�-ІеІіКО 

І. : 



Подання: 

• • .. 

- начальник ВИРОQНИЧОГО управління 
комунального господарства 

Погоджено: 

;;.-
секретар ради 

- заступник міського голови 

- начальник фінансового управління 

- завідуюча юридичним відділом 

- завідуюча загальним вiдzфIом 

- голова комісії з питань. комунальної 
власності та приватизації 
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Виробниче управління комунального господарства після проведення 
ремоигу автобуса ПА3 3205, який працював на міському маршрyri l-К 
(поліклініка-лікарня), просить дати дозвіл на екcrmyатацію цього автобуса в 
ритуальній службі підприємсгва, тому що даний тип автобуса мало 

пристосований для інтенсивної роботи на міських маршрутах. 

32. час екcrшyатації автобуса на лінії часто виходив з ладу механіз3.1 
зчеплення, коробка перекmoчення передач, гальмівна система. 

. на даний момент ритуальна служба управління вкрай потребує 
поповнення автопарку, тоМу що три автобуси, які екcrmyатуютьси в цій 
службі, повністю відпрацювали свій ресурс і практично не I'IЇДJIJIГaI<Jr 
ремонту. Рік випуску автобусів -1986, 1987 і 1991. 

Використання цього автобуса в ритуальній службі частково Вl'lрiпnmо 

б цю проблему. 
В даний час перевезення пасажирів на міських маршрута.~ 

ПоліюІініка-Торгмаш-mкарня здійсюоють два комунальних автобуса, JIIQ 

ПОвністю перекрИВаІОТЬ маршрут l-К. 

Начальник Byкr 

Астахов 10.1. 
5-40-75 

С.О.Орлов 
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npофітповання KO~IYHa.11ЬHOГO автобуса 

Міському голові 
Антоненку ВоО. 

Шановний Вікторе Олександровичу ! 

Виробниче упраВ.'1іння комунального господарства після проведення 
peмoкry автобуса ПАЗ 3205, який працював на міському маршруті 1-К 
(поліклініка-:Іікарня), просить дати дозвіл на ексnлyатаціІо цього автобуса в 
ритуальній СІужбі підприємства, тому що даний тип автобуса мало 

приcroсоваюпї для iнrенсивної роботи на міських маршрутахо 

Зг час eKCILтtyaтaЦJ.l автобуса на лінії часто виходив з ладу механізм 

зчеплення, коробка переключення передач, гальмівна система. 

на ;:ШЮ'П1 ~Іоиенr ритуальна служба управління вкрай потребує 
поповнення автопарку, тому що три автобуси, які експлуаТ}'ІОТЬСЯ в цій 
службі, повніспо відпрацювали свій ресурс і практично не nїдлягаІОТЬ 
реуошу. Рік випуску автобусів -1986, 1987 і 1991. 

ВИКОРlіСІаВЮІ цього автобуса в ритуальній службі частково вирішило 
б цю проБЛ5ty. 

В дamfЙ час перевезення пасажирів на міських маршрут~ 
Полікпівіка-Торr:иaш-Лікарня здіЙСНlОІОТЬ два комунальних автобуса, ЯКІ 
поввіcno перекривaюrь маршрут 1-1<. 

Нача.і1ЬШПС Byкr 

АааховЮ .. L 
5.40-75 

СоО.Орлов 
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