
 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

від  20.12.2017 року №  210 

м.Кам’янка 

 

Про організацію проведення конкурсу  

з перевезення пасажирів на автобусному  

маршруті загального користування  

в м. Кам’янка   

 

 

Керуючись підпунктом 12 пункту а) статті 30 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, відповідно до статті 43 Закону України “Про 

автомобільний транспорт”, постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 

№ 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на  автобусному маршруті загального користування”, з метою 

підготовки проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом на міських маршрутах, удосконалення і організації перевезення 

пасажирів автомобільним транспортом, сприяння становленню сучасного ринку 

послуг, створення конкурентного середовища,  

виконком міської ради- ВИРІШИВ: 

 1. Затвердити Умови організації та проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування у м. Кам’янка  

2. Затвердити склад конкурсного комітету виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради для визначення переможця конкурсу з перевезення 

пасажирів на міських автобусних маршрутах у м. Кам’янка. 

3. Дане рішення довести до відома громадян міста через засоби масової 

інформації. 

4.Довивчити питання оголошення конкурсу на приміські маршрути. 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Нечиталюка О.В. 

 

 

 

Міський голова          В.І.Тірон 

 

               

    

 



     

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконкому  

від 20.12.2017 р.№ 210 

 
УМОВИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ НА 

АВТОБУСНОМУ МАРШРУТІ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ  В М. КАМ’ЯНКА 

 

І. Загальні положення 

 

1. Ці умови розроблені відповідно до Закону України "Про автомобільний 

транспорт", постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 141 „Про 

внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного 

транспорту” від 3.12.2008р. № 1081 «Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування», та визначають процедуру підготовки та проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 

користування. 

2. Об'єктом конкурсу є окремий автобусний маршрут міського автобусного 

сполучення загального користування. 

Такими об’єктами можуть бути: 

- ті, на яких спливає термін дії дозволів (договорів) на здійснення 

перевезень пасажирів; 

- дозволи (договори) на здійснення перевезень пасажирів, на яких було 

анульовано (розірвано); 

- маршрути, техніко-економічне обґрунтування щодо доцільності 

відкриття яких погоджено з конкурсним комітетом. 

Організатор не має права поєднувати діючі маршрути, або оборотні рейси, 

які обслуговує один перевізник. 

Організатор не має права поєднувати діючі маршрути, або оборотні рейси, 

виконання перевезень на яких здійснювалось різними суб’єктами 

господарювання.  

3. Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження 

монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг та вибір на 

конкурсних засадах Перевізників, які спроможні забезпечувати належну якість 

обслуговування перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування.  

4. До участі у конкурсі допускаються претенденти-перевізники, які на 

законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані 

автобуси, що відповідають стандартам з екологічної безпеки, пасажиромісткістю 

згідно вимог до об‘єкту конкурсу, здійснюють перевезення в звичайному режимі 

руху, за розкладом, затвердженим організатором. Організатором 

встановлюються: планова кількість, пасажиромісткість, тип рухомого складу, та 

є обов’язковим для виконання суб’єктом господарювання. 

5. У конкурсі на визначення пасажирського перевізника на автобусному 

маршруті загального користування можуть брати участь претенденти, які: 



- мають ліцензію на право надання послуг з перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом, на законних підставах використовують у достатній 

кількості транспорті засоби відповідного класу та відповідають вимогам статті 

34 Закону України "Про автомобільний транспорт"; 

- утримують транспортні засоби в належному технічному й санітарному 

стані та забезпечують їх зберігання у спеціально пристосованих для цього 

приміщеннях, гаражах, на майданчиках, забезпечених засобами охорони; 

забезпечують контроль технічного та санітарного стану транспортних 

засобів перед виїздом на маршрут; 

- забезпечують проведення стажування та інструктаж водіїв у порядку, 

визначеному центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного 

транспорту; 

- мають виробничу базу для здійснення контролю за технічним станом, 

проведення технічного обслуговування та ремонту автобусів чи уклали 

відповідний договір з підприємством, спеціалізованим на здійсненні контролю за 

технічним станом, проведення технічного обслуговування та ремонту автобусів; 

- можуть забезпечити контроль за станом здоров‘я водіїв  перед виїздом на 

маршрут; 

- задекларували, необхідну для здійснення виробничого процесу, кількість 

найманих працівників ( водіїв) та виплачують їм заробітну плату не меншу ніж 

встановлено галузевою угодою; 

Забороняється використання перевізниками автобусів, переобладнаних з 

вантажних транспортних засобів. 

 6. До участі у конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які: 

- визнані банкрутами або щодо яких порушено процедуру банкрутства (за 

винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які проходять 

процедуру ліквідації як суб'єкти  господарювання; 

- подали до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи 

не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію; 

 - не відповідають вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний 

транспорт"; 

 - не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконання 

перевезень, затвердженої обов‘язковими умовами конкурсу, та перевезень, які 

повинні виконуватись відповідно до чинних договорів (дозволів);   

 - мають несплачені штрафні санкції, неоскаржені у судовому порядку (що 

були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу); 

 - подали конкурсну пропозицію, що не відповідає обовязковим та 

додатковим умовам конкурсу крім випадків передбачених частиною третьою 

статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт». 

Підготовка конкурсу 

 7. Конкурс є відкритим для всіх претендентів, що відповідають умовам 

конкурсу. Рішення щодо проведення  конкурсу приймає організатор. 

8. Організатор або робочий орган конкурсного комітету за дорученням 

організатора не пізніше як за 30 календарних днів до дня проведення конкурсу 

публікує у газеті „Трудова слава” оголошення про конкурс на перевезення 



пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, в якому міститься 

необхідна для претендентів інформація про умови конкурсу, а саме: 

1) найменування організатора та робочого органу; 

2) порядковий номер та основні характеристики кожного об’єкта 

конкурсу: номер маршруту, найменування початкових та кінцевих зупинок, 

кількість оборотних рейсів або кількість автобусів для забезпечення перевезення, 

режим руху та інтервал, особливості періодичності здійснення перевезень 

(сезонний, у певні дні тижня тощо);  

3) умови конкурсу; 

4) порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу;  

5) кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі; 

6) режим роботи організатора, адреса, за якою подаються документи для 

участі у конкурсі; 

7) місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі; 

8) місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету; 

9) розмір плати за участь у конкурсі; 

10) телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з 

питань проведення конкурсу; 

Подання документів для участі в конкурсі 

 

10. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає заяву 

встановленого зразка і такі документи: 

1)  виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємств; 

2) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з 

перевезень пасажирів автомобільним транспортом загального користування ; 

3) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на 

автобусному маршруті із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості, VIN-

коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску 

транспортного засобу; 

4) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до 

використання на автобусному маршруті; 

5) документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі із 

зазначенням дати проведення конкурсу;  

6) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових 

реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на 

маршруті; 

7) копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за 

умови проведення санації); 

8) перелік транспортних засобів пристосованих для перевезення осіб з 

обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на 

автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність; 

9) анкету відповідно до пункту 32 Порядку проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування 

(постанова КМУ від 03.12.2008 № 1081); 



10) анкету встановленого зразка в якій передбачаються питання, що будуть 

враховані під час підрахунків за бальною системою оцінки пропозицій 

перевізників-претиндентів; 

11) копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, 

нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них 

податку (форма № 1ДФ) за останні повні два квартали. 

Комплектність поданих документів перевіряє в міру їх надходження 

організатор. 

11. Крім документів, визначених у пункті 11 цих Умов, перевізник-

претендент подає конкурсні пропозиції, які включають: 

    - інші документи, що на думку перевізника-претендента можуть мати 

значення під час конкурсу (за бажанням перевізника-претендента). 

12. Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, 

підписуються уповноваженою особою перевізника-претиндента та скріплюються 

печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами. 

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником  -претиндентом 

у двох закритих конвертах з позначкою № 1, який містить документи для участі 

в конкурсі та з позначкою № 2, який містить документи з інформацією про те, на 

який об‘єкт конкурсу подає документи перевізник-претиндент.  

13. Подання документів на конкурс припиняється після закінчення 

терміну, визначеного в оголошенні про проведення конкурсу. Документи, які 

надійшли після встановленого терміну, не приймаються крім випадків подання 

перевізником-претендентом додаткових конкурсних пропозицій, які можуть 

подаватися конкурсному комітетові безпосередньо під час проведення конкурсу. 

У випадку, коли кінець терміну подання документів на конкурс припадає на 

неробочий день, останнім днем терміну прийому документів вважається перший 

після нього робочий день. 

 14. За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі 

перевізник –претендент має право звернутись до організатора або робочого 

органу, які зобов’язані надати їх  в усній чи письмовій формі (за вибором  

перевізника –претендента) протягом трьох днів. 

 15. Будь-яка інформація про зміни умов конкурсу повинна бути доведена 

до відома всіх перевізників-претендентів не менше як за 20 днів до дати 

проведення конкурсу щляхом опублікування у засобах масової інформації, в 

яких було розміщено оголошення про конкурс. 

 16. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, визначених 

пунктом  10 цих Умов,  перевіряється робочим органом не пізніше ніж за два дні 

до дати проведення конкурсу. 

 17. Подані на конкурс документи реєструються організатором конкурсу у 

журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються 

автомобільному перевізнику з повідомленням про спосіб повернення коштів, 

внесених за участь у конкурсі. 

 

 

Фінансування проведення конкурсу 

 18. Фінансування підготовки та проведення конкурсу здійснюється за 

рахунок коштів, внесених претендентами як плата за участь у конкурсі.   



19. Розмір плати за участь у конкурсі встановлюється організатором на 

підставі кошторису витрат і не може перевищувати 300 неоподатковуваних  

мінімумів доходів громадян на дату подання заяви про участь у конкурсі. 

20. Кошторис витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу 

включає витрати з: 

- підготовки пропозицій щодо об’єктів та умов конкурсу; 

- розміщення інформації про об’єкти та умови конкурсу в засобах масової 

інформації; 

- організації приймання документів; 

- перевірки достовірності одержаної від перевізника – претендента 

інформації; 

- аналізу та оцінки відповідності пропозицій перевізника – претендента 

умовам конкурсу; 

- підготовки інформаційних матеріалів для членів конкурсного комітету; 

- доведення результатів конкурсу до відома перевізників – претендентів; 

- подання перевізникам – претендентам інформації про участь у конкурсі; 

- технічного забезпечення конкурсу. 

22. Затверджений організатором кошторис є підставою для визначення 

суми, яку сплачує перевізник-претендент за участь у конкурсі.  

23. Плата за участь у конкурсі вноситься на розрахунковий рахунок 

Організатора конкурсу і використовується на покриття витрат з підготовки та 

проведення конкурсу. 

24. Кошти, сплачені за участь у конкурсі, повертаються повністю у разі, 

коли конкурс не відбувся або переможця не було визначено з вини організатора 

(робочого органу), а також перевізникам – претендентам, які подали достовірну 

інформацію, за настання обставин, коли організатор має право не вводити в дію 

рішення конкурсного комітету стосовно окремих конкурсів. 

25. Перевізникам-претендентам, які не стали переможцями конкурсу, 

плата за участь у конкурсі не повертається і використовується на покриття 

витрат, пов`язаних з підготовкою та проведенням конкурсу. 

26. У разі коли перевізник-претендент до початку проведення конкурсу 

офіційно відмовився від участі у конкурсі, йому повертається частина суми, 

сплаченої за участь у конкурсі: 

- за умови відкликання заяви до завершення приймання документів – 80 

відсотків плати; 

- за умови відкликання заяви після завершення приймання документів, але 

до проведення конкурсу – 60 відсотків. 

27. Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з 
дати його проведення та розглядатися організатором протягом 30 днів з 

дня надходження скарги від перевізника-претиндента. 
  

                      

 

Проведення конкурсу та визначення переможця 
 

28.Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає пропозиції 

перевізників-претендентів виключно за такими показниками:  



- наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам 

конкурсу за класом та пасажиромісткістю (категорія, 

пасажиромісткість, наявність багажних відділень, додаткового 

обладнання);  

- наявність, характеристика та кількість резерву автобусів для заміни 

рухомого складу в разі виходу техніки з ладу;  

- наявність транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з 

обмеженими фізичними можливостями;  

- строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк фактичної 

експлуатації);  

- наявність сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів 

автобусами ліцензійним умовам;  

- наявність та характеристика виробничої бази;  

- Порядок підтримання належного технічного та санітарного стану 

рухомого складу;  

- Порядок контролю технічного стану транспортних засобів перед 

виїздом;  

- Порядок виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та 

ремонту транспортних засобів;  

- досвід роботи перевізника-претендента;  

- наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, 

транспортного законодавства, ліцензійних умов;  

- якість роботи автомобільного перевізника на даному маршруті (у разі 

обслуговування на умовах договору, укладеного на підставі 

попереднього конкурсу;  

- інвестиційний розвиток суб’єкта господарювання та соціальний ефект 

від його діяльності; 

- наявність інвестицій на придбання нового рухомого складу; 

- Порядок контролю за станом здоров'я водіїв.  

  

29. Під час проведення конкурсу представники організатора та органів 

державного контролю, які входять до складу конкурсного комітету, 

відповідно до їх компетенції надають інформацію про діяльність 

перевізника-претендента. Представники органів державного контролю 

несуть персональну відповідальність за достовірність поданої інформації 

відповідно до законодавства. 

 

30. У разі участі в конкурсі двох або більше перевізників-претендентів 

конкурсний комітет визначає кращого з використанням бальної системи 

оцінки пропозицій перевізників-претендентів до Порядку проведення 

конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування (Постанова КМ України від 03.12.2008 року №1081) та 

Закону України "Про автомобільний транспорт". 

 

31. Сумарна кількість балів, одержаних кожним перевізником-претендентом 

згідно з додатком, є підставою для визначення переможця конкурсу.  

 



32. Під час проведення конкурсу запрошуються всі перевізники-претенденти, 

що беруть участь у конкурсі, у присутності яких оголошуються конкурсні 

пропозиції. Претендентам надається право на обґрунтування 

запропонованих ними конкурсних пропозицій. Під час проведення 

конкурсу додаткові пропозиції від перевізників-претендентів не 

приймаються. 

 

33. Переможцем конкурсу визнається перевізник-претендент, який за 

результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до 

системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів. 

 

34. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на 

закритому засіданні в присутності не менше, як половини його складу, у 

тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою 

більшістю голосів.  

 

35. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного 

комітету (або за його відсутності голос заступника голови конкурсного 

комітету).  

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради            

голова конкурсного комітету                                                         Нечиталюк О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

    



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконкому 

від 20.12.2017 р.№  210 

 

СКЛАД 

 КОНКУРСНОГО КОМІТЕТУ  МІСЬКОЇ РАДИ З ВИЗНАЧЕННЯ 

ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСУ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ НА 

МІСЬКИХ АВТОБУСНИХ МАРШРУТАХ В м. КАМ’ЯНКА 

 

1. Нечиталюк О.В. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, голова  конкурсного комітету ; 

 

2. Петренко Р.С. – завідувач реєстраційно – юридичним відділом, державний 

реєстратор, заступник голови  конкурсного комітету; 

 

3. Пашковська О.Б. – спеціаліст 1-ої категорії реєстраційно – юридичного 

відділу, секретар конкурсного комітету. 

 

         

Члени комітету: 

 

1. Водоп’янов С.О.                 начальник Кам’янського відділення поліції ГУНП       

                                                  Черкаської області; 

 

2. Ярмоленко В.О.                  голова громадської ради при Кам’янській РДА; 

 

3. Представник Територіального сервісного центру 7141 РСЦ МВС у Черкаській 

області. 

 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                О.В. Нечиталюк

             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

         ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконкому 

від 20.12.2017 р.№  210 

 

 

КОШТОРИС ВИТРАТ,  

ПОВЯЗАНИХ З ПІДГОТОВКОЮ ТА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ 

ДЛЯ ПЕРЕВІЗНИКА - ПРЕТЕНДЕНТА 

 

№ 

п/п 

Назва витрат Необхідна сума 

грн. 

1. Розміщення інформації про об’єкти та 

умови конкурсу в засобах масової 

інформації 

566 

2. Матеріально - технічне забезпечення 

проведення конкурсу 

40 

   

 ВСЬОГО 606 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                               О.В. Нечиталюк

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ПЕРЕЛІК 
показників нарахування балів за системою оцінки пропозицій 

перевізників-претендентів 
 

Показники, які оцінюються конкурсним комітетом, та механізм нарахування 

балів 

Кількість 

балів 

1. Характеристика роботи перевізника-претендента: 

1) сумарна пасажиромісткість автобусів (не нижче ЄВРО-2), які є власністю, 

співвласністю перевізника або взяті у лізинг для відповідного виду перевезень, 

місць: 

- для міжміських перевезень (враховуються 

тільки місця для сидіння автобусів категорії M3 класу B, III): 

  

від 300 до 500 включно +6 

понад 500 +10 

- для приміських перевезень (загальна місткість):   

від 300 до 400 включно +6 

понад 400 +10 

- для міських перевезень (загальна місткість):   

для міст з кількістю жителів до 300 тис.:   

від 400 до 600 включно +6 

понад 600 +10 

для міст з кількістю жителів від 300 до 700 тис.:   

від 600 до 1000 включно +6 

понад 1000 +10 

для міст з кількістю жителів понад 700 тис.:   

від 1500 до 2000 включно +6 

понад 2000 +10 

(бали нараховуються за видом (видами) сполучення, що включено до об'єкта 

конкурсу) 

(з 2012 до 2015 року кількість місць збільшується на 10 відсотків зазначеної 

величини щороку) 

(до 31 грудня 2011 р. до сумарної пасажиромісткості додається 

пасажиромісткість на автобуси, взяті в оренду) 

  

2) строк експлуатації автобусів (повних років з року виготовлення), роки:   

для міських і приміських перевезень:   

до 1 +6 

від 1 до 4 включно +4 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/144/KP110953.html#144
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/145/KP110953.html#145
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/145/KP110953.html#145
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/145/KP110953.html#145
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/146/KP110953.html#146
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/146/KP110953.html#146
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/147/KP110953.html#147
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/147/KP110953.html#147
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/148/KP110953.html#148
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/149/KP110953.html#149
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/149/KP110953.html#149
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/149/KP110953.html#149
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/150/KP110953.html#150
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/150/KP110953.html#150
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/151/KP110953.html#151
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/152/KP110953.html#152
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/153/KP110953.html#153
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/154/KP110953.html#154
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/155/KP110953.html#155
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/156/KP110953.html#156
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/157/KP110953.html#157
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/158/KP110953.html#158
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/159/KP110953.html#159
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/160/KP110953.html#160
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/161/KP110953.html#161
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/162/KP110953.html#162
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/163/KP110953.html#163
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/164/KP110953.html#164
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/165/KP110953.html#165
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/166/KP110953.html#166
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/167/KP110953.html#167
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/168/KP110953.html#168
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/169/KP110953.html#169
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/170/KP110953.html#170
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/171/KP110953.html#171
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/172/KP110953.html#172
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/173/KP110953.html#173
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/174/KP110953.html#174
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/175/KP110953.html#175
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/176/KP110953.html#176
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/177/KP110953.html#177
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/178/KP110953.html#178
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/179/KP110953.html#179
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/180/KP110953.html#180
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/181/KP110953.html#181
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/182/KP110953.html#182
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/182/KP110953.html#182
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/183/KP110953.html#183
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/183/KP110953.html#183
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/184/KP110953.html#184
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/184/KP110953.html#184
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/185/KP110953.html#185
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/186/KP110953.html#186
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/187/KP110953.html#187
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/188/KP110953.html#188
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/189/KP110953.html#189
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/190/KP110953.html#190
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/191/KP110953.html#191
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/192/KP110953.html#192
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_06_29/an/193/KP110953.html#193


від 4 до 7 включно +2 

для міжміських перевезень:   

до 4 +6 

від 4 до 7 включно +4 

від 7 до 10 включно +2 

(середньозважена величина для автобусів, що заявлені на конкурс)   

2. Середньооблікова кількість працівників за період протягом року до дати 

оголошення конкурсу з окладом за штатним розписом із заробітною платою не 

менше встановленого законодавством мінімуму, що працюють на повну ставку, 

осіб: 

  

для міських і приміських перевезень:   

від 50 до 100 включно +6 

від 100 до 150 включно +8 

понад 150 +10 

для міжміських перевезень:   

від 30 до 50 включно +6 

понад 50 +8 

3. Наявність:   

не менше, як трьох працівників, які здійснюють щоденний контроль за технічним 

станом транспортних засобів 

+5 

не менше, як двох працівників, які проводять щоденний огляд стану здоров'я 

водіїв 

+4 

(бали нараховуються у разі:   

- якщо працівники, які здійснюють щоденний контроль за технічним станом 

транспортних засобів, та працівники, які проводять щоденний огляд стану 

здоров'я водіїв, працюють на повну ставку та перебувають у штаті підприємства 

не менше, як один рік до дати оголошення конкурсу; 

  

- розміщення матеріально-технічної бази на відстані не більше, як 100 кілометрів 

від місця формування оборотного рейсу) 
  

4. Робота перевізника - переможця попереднього конкурсу не менше 

передбаченого договором (дозволом) строку на маршруті (маршрутах), що є 

об'єктом конкурсу 

+11 

(бали не надаються у разі роботи в статусі тимчасового перевізника (або 

перевізника, що виконував перевезення як претендент, що посів друге місце, 

протягом менше, як два з половиною роки) 

  

5. Наявність протягом року до дати оголошення конкурсу дорожньо-

транспортних пригод: 
  

з вини водія перевізника, у яких є загиблі -14 

з вини водія перевізника, у яких є постраждалі, якщо коефіцієнт к  0,1 -6 

к = 

_P

_ 

a 

, 
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де P - кількість дорожньо-транспортних пригод з вини водія перевізника-

претендента протягом року до дати оголошення конкурсу (за інформацією 

представників органів державного контролю у сфері автомобільного транспорту, 

які входять до складу конкурсного комітету); 

a - кількість автобусів на момент оголошення конкурсу 

6. Наявність протягом року до дати проведення конкурсу порушень, 

передбачених статтею 130 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, щодо заявленого на конкурс виду перевезень (середня кількість 

випадків на одного водія), якщо коефіцієнт (к): 

   

від 0,01 до 0,05 включно -4  

понад 0,05 -15  

к = 
_P_ 

a 
, 

де P - кількість порушень, передбачених статтею 130 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення протягом року до дати оголошення конкурсу 

(за інформацією представників органів державного контролю, які входять до 

складу конкурсного комітету); 

a - кількість водіїв на момент оголошення конкурсу 

   

 

7. Наявність свідоцтв відповідності автобусів, які заявлені для виконання 

перевезень за об'єктом конкурсу, параметрам комфортності (застосовується на 

міжміських маршрутах) 

   

Величина коефіцієнта, за який нараховуються бали (K):    

від 0,25 до 0,5 включно +3  

від 0,5 до 1 включно +5  

понад 1 +6  

K = 
_N1 + N2 + ... + NX_ 

C 
- U, 

де N1, N2, NX - кількість зірочок комфортності, присвоєних кожному окремому 

автобусу; 

C - кількість автобусів, що подаються на об'єкт конкурсу; 

U - кількість зірочок, рекомендованих організатором на об'єкт конкурсу 

   

 

8. Наявність сертифіката відповідності послуг +4  
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КАМЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   оголошує відкритий конкурс на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на 

автобусному маршруті загального користування у м. Кам’янка ( Райлікарня —  переїзд 

(Чмижина) ). 

    Конкурс на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування 

проводяться відповідно до статей  7,44  Закону України «Про автомобільний транспорт»; 

Постанов Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. №1081 «Про затвердження порядку 

проведення конкурсу для перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування» та 18.02.1997 р. №176 «Про затвердження правил надання послуг 

пасажирського автомобільного транспорту». 

      Ці умови конкурсу визначають умови перевезень пасажирів  на міських автобусних 

маршрутах  загального користування, які не виходять за межі міста, що повинні виконувати 

автомобільні перевізники, визначені на відповідному конкурсі.  
 

№ 

мар

шру

ту 

Назва маршруту Протяж

ність 

Км. 

Час відправлення з 

кінцевих пунктів 

Періодичн

ість 

здійсненн

я 

перевезен

ь 

Режим 

руху 

автобуса 

Мінімальна 

кількість 

автобусів та 

місць для 

сидіння 

1 Райлікарня - переїзд 

(Чмижина) 

12 7.25-8.10; 

10.00-11.10 

П’ятниця,

неділя 

 

звичайний Богдан-А092 -

1шт 22 місця, 

ПАЗ-1шт 

23 місця 

 
Вартість квитка для проїзду в автобусі по маршрутах №1 та № м.Кам’янки становить 5,00 грн. 

   З питань отримання інформації щодо участі в конкурсі та отримання анкет учасниками 

звертатися за тел. 6-17-87, або в кабінет № 3 Кам’янської  міської ради. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             

 

                              ЗАЯВА  

 

           на участь у конкурсі з перевезення пасажирів  

 

           на міському маршруті загального користування  

 

  

 

 

     Відповідно до   вимог   Закону   України  "Про  автомобільний  

 

 

транспорт" та оголошення _________________________________________  

 

                              (найменування організатора)  

 

 

у ________________________________________________________________  

 

               (назва та номер друкованого видання)  

 

 

_____________________________________ претендує на одержання права  

 

(найменування суб'єкта господарювання)  

 

здійснювати перевезення   пасажирів   у   межах  об'єкта  конкурсу  

 

N ______.  

 

 

 

 

 

 

 

                         I. Загальні дані  

 

 

Повне найменування суб'єкта господарювання 

----------------------------------------------------------------------- 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 

|-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 

|-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 

-----------------------------------------------------------------------  

 

 

Скорочене найменування суб'єкта господарювання (торгова марка, бренд) 

----------------------------------------------------------------------- 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 

-----------------------------------------------------------------------  

 

 

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання 

--------------------- 

| | | | | | | | | | | 

---------------------  

 

 

Прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання 



----------------------------------------------------------------------- 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 

|-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 

-----------------------------------------------------------------------  

 

 

Телефон                           Телефакс 

-----------------------           ----------------------- 

| | | | | | | | | | | |           | | | | | | | | | | | | 

-----------------------           -----------------------  

 

 

Мобільний телефон             Контактна особа 

-----------------------       ----------------------------------------- 

| | | | | | | | | | | |       | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 

-----------------------       -----------------------------------------  

 

 

           II. Місцезнаходження суб'єкта господарювання  

 

 

Країна                            Поштовий індекс 

---------------                   ----------- 

| | | | | | | |                   | | | | | | 

---------------                   -----------  

 

 

Область 

----------------------------------------------------------------------- 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 

-----------------------------------------------------------------------  

 

 

Район 

----------------------------------------------------------------------- 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 

-----------------------------------------------------------------------  

 

 

Місто (село) 

----------------------------------------------------------------------- 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 

-----------------------------------------------------------------------  

 

 

Вулиця 

----------------------------------------------------------------------- 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 

-----------------------------------------------------------------------  

 

 

Будинок                Корпус                 Квартира (офіс) 

-------------          -------------          ------------- 

| | | | | | |          | | | | | | |          | | | | | | | 

-------------          -------------          -------------  

 

 

                    III. Банківські реквізити  

 

 

Розрахунковий ----------------------------------------------------- 

рахунок       | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 



              -----------------------------------------------------  

 

 

  -------------------------------------------------     --------------- 

у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МФО | | | | | | | | 

  -------------------------------------------------     ---------------  

 

 

                     IV. Додаткова інформація  

 

 

__________________________________________________________________  

 

 

__________________________________________________________________  

 

 

           V. Перелік документів, що додаються до заяви  

 

 

__________________________________________________________________  

 

 

__________________________________________________________________  

 

 

     У зв'язку з участю в конкурсі підтверджую, що:  

 

 

     спроможний  виконувати  вимоги  статті 34 Закону України "Про  

 

автомобільний транспорт" ( 2344-14 );  

 

 

     згоден  брати  участь у конкурсі відповідно до умов конкурсу,  

 

визначених організатором;  

 

 

     з об'єктом  конкурсу  та  його   основними   характеристиками  

 

ознайомлений;  

 

 

     всі дані,  викладені у поданих мною документах,  відповідають  

 

дійсності;  

 

 

     на момент  проведення  конкурсу  не  визнаний  банкрутом,  не  

 

порушено справу про банкрутство або проводиться процедура санації;  

 

 

     у разі перемоги згоден укласти договір.  

 

 

 ___ __________ 20__ р. _________________   ______________________  

 

                        (підпис заявника)      (прізвище, ім'я  

 

                                                та по батькові)  

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2344-14


 М.П.  

 

 

 Заяву прийнято ___ ______ 20__ р. ______________________________  

 

                                   (прізвище, ім'я та по батькові,  

 

                                     посада та підпис особи, яка  

 

                                         прийняла документи)  

 

 

 та внесено за N ______ до журналу обліку.  

 

 

{  Додаток  1 із змінами, внесеними згідно з Постановою  КМ  N 525  

 

( 525-2009-п ) від 21.05.2009 }  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/525-2009-%D0%BF


АНКЕТА 
до заяви про участь у конкурсі, оголошеному 

в _______________ 
 

Найменування показника Зазначення кількості 

Характеристика перевізника-претендента:   

1. 1) сумарна пасажиромісткість автобусів (не 

нижче ЄВРО-2), які є власністю, 

співвласністю перевізника або взяті у лізинг ______ 

Для міжміських перевезень (категорія М3 

класу В, III), місць для сидіння ______ 

- марка, модель, кількість автобусів, одиниць ______ 

- марка, модель, кількість автобусів, одиниць ______ 

...   

Необхідна кількість автобусів для перевезень, 

які повинні виконуватися відповідно до 

чинних договорів  ______ 

для міських, приміських перевезень (загальна 

місткість): ______ 

- марка, модель, кількість автобусів, одиниць ______ 

- марка, модель, кількість автобусів, одиниць ______ 

...   

необхідна кількість автобусів для перевезень, 

які повинні виконуватися відповідно до 

чинних договорів  ______ 

Найменування показника Зазначення кількості 

Кількість років Кількість 

зірочок 

комфортності 

2) строк експлуатації (повні роки з року 

виготовлення) автобусів, що заявлені на 

конкурс, та наявність свідоцтв відповідності 

автобусів параметрам комфортності (на 

міжміських маршрутах):     

автобус 1 ______ ______ 

автобус 2 ______ ______ 

автобус 3 ______ ______ 

.... .... .... 

2. Середньооблікова кількість працівників 

за період протягом року до дати 

оголошення конкурсу з окладом за штатним 

розписом із заробітною платою не менше 

встановленого законодавством мінімуму, 

що працюють на повну ставку, осіб ______   

3. Кількість працівників, що працюють на ______   
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повну ставку та перебувають у штаті 

підприємства не менше, як один рік до дати 

оголошення конкурсу, які здійснюють 

щоденний контроль за технічним станом 

транспортних засобів 

Кількість працівників, що працюють на 

повну ставку та перебувають у штаті 

підприємства не менше, як один рік до дати 

оголошення конкурсу, які проводять 

щоденний огляд стану здоров'я водіїв ______   

Наявність сертифіката відповідності Серія __________ 

N ______________   

 

___ ____________ 20__ р. 

  

М. П. ____________ 
(підпис) 

__________________________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові особи, що заповнила анкету) 
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ЗАЯВА 
про відмову від участі у конкурсі з перевезення пасажирів на 

міському маршруті загального користування 

___________________________________________________________________________________ 
                                                                     (найменування перевізника-претендента) 

відмовляється від участі у конкурсі ___ ____________ 20__ р. і відкликає заяву на маршрут 

___________________________________________________________________________________, 
                                                                                       (назва маршруту) 

об'єкт конкурсу N _____________. 

_______________________ 
(посада) 

_______________ 
(підпис) 

__________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові) 

М. П.     

____________ 20__ р. 
(дата) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________                    О.В. Нечиталюк 

 

 

_____________                    Р.С. Петренко 

 

 

_____________                    О.Б. Пашковська 

 

 

_____________                    С.О. Водоп’янов 

 

 

_____________                    В.О. Ярмоленко 

 

 

_____________                    ПІБ 
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