
ОБ’ЄКТИ  ТА УМОВИ КОНКУРСУ 
І. Об’єкти конкурсу. 

1. Порядковий номер об’єкту конкурсу - № 1. 
1.1 Автобусні маршрути об’єкту конкурсу № 1: 

1) № 5/1 - «мкрн. Південний – з/вокзал – вул. Ю. Корлюка – з/вокзал –мкрн. 
Південний»; 

2) № 15 - «мкрн. Південний – пр. Соборний – з/вокзал – вул. Знам’янська – мкрн. 
Перемога (пл. Знам’янська)»; 

3) № 9 – «вул. Весняна – пр. Соборний – з/вокзал – сан. «Гірник» – з/вокзал – вул. 
Весняна»; 

1.2 Основні характеристики об’єкту конкурсу: 
1) Маршрут № 5/1: 

- найменування кінцевих зупинок: мкрн. Південний, вул. Ю. Корлюка; 
- кількість оборотних рейсів – 9; 
- режим руху – звичайний; 
- графік руху:  

мкрн. Південний: 05-30; 06-45; 08-05; 10-45; 12-10; 13-30; 14-50; 16-10; 17-30 
вул. Ю. Корлюка: 06-05; 07-25; 08-45; 11-25; 12-50; 14-10; 15-30; 16-50; 18-10 

- періодичність здійснення перевезень: щоденно, протягом всього року; 
- вимоги до автобусів: автобуси категорії: МЗ, клас І, клас II; 
- пасажиромісткість автобусів: від 80 місць всього. 

2) Маршрут № 15: 
- найменування кінцевих зупинок: мкрн. Південний, площа Знам’янська;  
- кількість оборотних рейсів – 10; 
- режим руху – звичайний; 
- графік руху:  

мкрн. Південний: 05-55; 07-06; 08-10;  09-30; 10-40; 11-55; 13-10; 16-05; 17-25; 18-50 
площа Знам’янська: 06-28; 07-28; 08-40; 10-03; 11-15; 12-30; 13-50; 16-43; 18-05; 19-25 

- періодичність здійснення перевезень: щоденно, протягом всього року; 
- вимоги до автобусів: автобуси категорії: МЗ, клас І, клас II; 
- пасажиромісткість автобусів: від 80 місць всього. 

3) Маршрут № 9: 
- найменування кінцевих зупинок: вул. Весняна, санаторій «Гірник»;  
- кількість оборотних рейсів – 8; 
- режим руху – звичайний; 
- графік руху: 

з вул. Весняної: 05-55; 07-25; 09-15; 10-55; 14-10; 15-55; 17-35; 19-15  
від сан. «Гірник»: 06-50; 08-25; 10-05; 11-55; 15-10; 16-45; 18-30; 20-00 

- періодичність здійснення перевезень: щоденно, протягом всього року; 
- вимоги до автобусів: автобуси категорії: МЗ, клас І, клас II; 
- пасажиромісткість автобусів: від 80 місць всього. 

 
2. Порядковий номер об’єкту конкурсу - № 2. 
2.1 Автобусні маршрути об’єкту конкурсу № 2: 

1) № 5/2 - «мкрн. Південний – з/вокзал – вул. Ю. Корлюка – з/вокзал –мкрн. 
Південний»; 

2) № 14 - «пл. Покровська – з/вокзал – пр. Соборний – мкрн. Байдаківський – РЕУ – 
Депо – з/вокзал – пл. Покровська»; 

3) № 81/2 - «А/вокзал – сел. Олександрійське»; 
      2.2 Основні характеристики об’єкту конкурсу: 
                 1) Маршрут № 5/2: 

- найменування кінцевих зупинок: мкрн. Південний, вул. Ю. Корлюка; 
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- кількість оборотних рейсів – 10; 
- режим руху – звичайний; 
- графік руху:  

мкрн. Південний: 05-50; 07-05; 08-25; 09-40; 11-10; 13-55; 15-10; 16-30; 17-50; 19-10 
вул. Ю. Корлюка: 06-25; 07-45; 09-05; 10-20; 12-00; 14-35; 15-50; 17-10; 18-30; 19-50 

- періодичність здійснення перевезень: щоденно, протягом всього року; 
- вимоги до автобусів: автобуси категорії: МЗ, клас І, клас II; 
- пасажиромісткість автобусів: від 80 місць всього. 

     2)   Маршрут № 14: 
      -    найменування кінцевих зупинок: площа Покровська, Депо; 

- кількість оборотних рейсів – 4; 
- режим руху – сезонний; 
- графік руху:  

від пл. Покровської: 07-00, 10-00, 15-00, 18-00   
від  Депо: 08-00, 11-00, 16-00,  19-00 

- періодичність здійснення перевезень: щоденно, з 15 квітня по 15 жовтня, щороку; 
- вимоги до автобусів: автобуси категорії: МЗ, клас І, клас II; 
- пасажиромісткість автобусів: від 42 місць всього. 

3)  Маршрут № 81/2: 
- найменування кінцевих зупинок: Автовокзал, пл. Покровська, сел. Олександрійське; 
- кількість оборотних рейсів – 5; 
- режим руху – звичайний; 
- графік руху:  

з автовокзалу: 06-10; 07-50; 15-20; 17-30 
з пл. Покровської: 12-20;  
з сел. Олександрійського: 07-00; 08-55; 13-30; 16-25; 18-20 

- періодичність здійснення перевезень: щоденно, протягом всього року; 
- вимоги до автобусів: автобуси категорії: МЗ, клас І, клас II; 
- пасажиромісткість автобусів: від 80 місць всього. 

 
3. Порядковий номер об’єкту конкурсу - № 3. 
3.1 Автобусні маршрути об’єкту конкурсу № 3: 

1) № 5/3 - «мкрн. Південний – з/вокзал – вул. Ю. Корлюка – з/вокзал –мкрн. 
Південний»; 

2) № 10 - «А/вокзал – сел. Пантаївка» 
3) № 4/1 - «З/вокзал – мкрн. Байдаківський - мкрн. Перемога – з/вокзал»       

      3.2 Основні характеристики об’єкту конкурсу: 
                 1) Маршрут № 5/3: 

- найменування кінцевих зупинок: мкрн. Південний, вул. Ю. Корлюка; 
- кількість оборотних рейсів – 9; 
- режим руху – звичайний; 
- графік руху:  

мкрн. Південний: 06-10; 07-25; 08-45; 10-00; 12-40; 14-20; 15-30; 16-50; 18-10 
вул. Ю. Корлюка: 06-45; 08-05; 09-25; 10-40; 13-20; 15-05; 16-10; 17-30; 18-50 

- періодичність здійснення перевезень: щоденно, протягом всього року; 
- вимоги до автобусів: автобуси категорії: МЗ, клас І, клас II; 
- пасажиромісткість автобусів: від 80 місць всього. 

      2)   Маршрут № 10: 
      -    найменування кінцевих зупинок: Автовокзал, сел. Пантаївка; 
      -    кількість оборотних рейсів – 5; 

- режим руху – звичайний; 
- графік руху:  
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З з/вокзалу: 06-00; 08-45; 13-15; 15-45; 17-20 
З сел. Пантаївки: 06-40; 09-25;13-45; 16-15; 17-50 

- періодичність здійснення перевезень: щоденно, протягом всього року; 
- вимоги до автобусів: автобуси категорії: МЗ, клас І, клас II; 
- пасажиромісткість автобусів: від 42 місць всього. 

3)  Маршрут № 4/1: 
- найменування кінцевих зупинок: З/вокзал, з/вокзал; 
- кількість оборотних рейсів – 8; 
- режим руху – звичайний; 
- графік руху:  

від з/вокзалу: 06-20; 07-40; 09-05; 10-35; 12-05; 15-10; 16-30; 17-50 
- періодичність здійснення перевезень: щоденно, протягом всього року; 
- вимоги до автобусів: автобуси категорії: МЗ, клас І, клас II; 
- пасажиромісткість автобусів: від 80 місць всього. 

 
4. Порядковий номер об’єкту конкурсу - № 4. 
4.1 Автобусні маршрути об’єкту конкурсу № 4: 

1) № 5/4 - «мкрн. Південний – з/вокзал – вул. Ю. Корлюка – з/вокзал –мкрн. 
Південний»; 

2) № 6 - «мкрн. Південний – пр. Соборний - з/вокзал – вул. Козацький шлях/ вул. 
Франка - мкрн. Перемога – Вербова Лоза –мкрн. Перемога – вул. Франка/вул. 
Козацький шлях – з/вокзал – пр. Соборний – мкрн. Південний»  

3) № 11 - « вул. Весняна - вул. Садова -  з/вокзал – 14 мкрн.»     
     4.2 Основні характеристики об’єкту конкурсу: 
                 1) Маршрут № 5/4: 

- найменування кінцевих зупинок: мкрн. Південний, вул. Ю. Корлюка; 
- кількість оборотних рейсів – 10; 
- режим руху – звичайний; 
- графік руху:  

мкрн. Південний: 06-30; 07-45; 09-10; 10-20; 11-40; 13-00; 15-50; 17-10; 18-30; 19-50 
вул. Ю. Корлюка: 07-05; 08-25; 09-45; 11-00; 12-20; 13-40; 16-30; 17-50; 19-10; 20-30 

- періодичність здійснення перевезень: щоденно, протягом всього року; 
- вимоги до автобусів: автобуси категорії: МЗ, клас І, клас II; 
- пасажиромісткість автобусів: від 80 місць всього. 

      2)   Маршрут № 6: 
      -    найменування кінцевих зупинок: мкрн. Південний, Вербова Лоза; 
      -    кількість оборотних рейсів – 6; 

- режим руху – звичайний; 
- графік руху:  
- через вул. Козацький шлях (перші 3 рейси): 

мкрн. Південний: 06-00; 07-55; 09-50 
Вербова Лоза: 06-42; 08-48; 10-53 

- через вул. Франка (другі 3 рейси): 
мкрн. Південний: 12-45; 14-25; 17-00 
Вербова Лоза: 13-43; 15-10; 17-53 

- періодичність здійснення перевезень: щоденно, протягом всього року; 
- вимоги до автобусів: автобуси категорії: МЗ, клас І, клас II; 
- пасажиромісткість автобусів: від 18 місць всього. 

3)  Маршрут № 11: 
- найменування кінцевих зупинок: вул. Весняна, 14-мкрн.; 
- кількість оборотних рейсів – 9; 
- режим руху – звичайний; 
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- графік руху:  
З вул. Весняної: 05-45; 06-50; 08-10; 09-30; 10-40; 13-35; 14-40; 16-20; 17-20 
від 14-го мкрн: 06-15; 07-25; 08-50; 10-10; 11-10; 14-10; 15-20; 16-50; 17-50 

- періодичність здійснення перевезень: щоденно, протягом всього року; 
- вимоги до автобусів: автобуси категорії: МЗ, клас І, клас II; 
- пасажиромісткість автобусів: від 80 місць всього. 

 
5. Порядковий номер об’єкту конкурсу - № 5. 
5.1 Автобусні маршрути об’єкту конкурсу № 5: 

1) № 2/1 - «З/вокзал – мкрн. Перемога – мкрн. Байдаківський – з/вокзал»; 
2) № 2/2 - «З/вокзал – мкрн. Перемога – мкрн. Байдаківський – з/вокзал»; 
3) № 18 - «Пролісок – з/вокзал – с. Марто-Іванівка – з/вокзал – Пролісок» 

     5.2 Основні характеристики об’єкту конкурсу: 
                 1) Маршрут № 2/1: 

- найменування кінцевих зупинок: з/вокзал, з/вокзал; 
- кількість оборотних рейсів – 10; 
- режим руху – звичайний; 
- графік руху:  

від з/вокзалу: 06-40; 08-00; 09-35; 12-20; 13-50; 15-30; 16-50; 18-20; 20-00; 21-45 
- періодичність здійснення перевезень: щоденно, протягом всього року; 
- вимоги до автобусів: автобуси категорії: МЗ, клас І, клас II; 
- пасажиромісткість автобусів: від 80 місць всього. 

      2)   Маршрут № 2/2: 
      -    найменування кінцевих зупинок: з/вокзал, з/вокзал; 
      -    кількість оборотних рейсів – 8; 

- режим руху – звичайний; 
- графік руху:  

від з/вокзалу: 06-10; 07-20; 08-50; 10-20; 11-50; 16-00; 17-10; 19-20 
- періодичність здійснення перевезень: щоденно, протягом всього року; 
- вимоги до автобусів: автобуси категорії: МЗ, клас І, клас II; 
- пасажиромісткість автобусів: від 80 місць всього. 

3)  Маршрут № 18: 
- найменування кінцевих зупинок: Пролісок, з/вокзал, с. Марто-Іванівка; 
- кількість оборотних рейсів – 8; 
- режим руху – звичайний; 
- графік руху:  

від з/ вокзалу 06-20;  
від  Проліску: 07-47; 09-40; 11-10; 12-45 (від Фуршету); 14-10; 16-00; 18-00 
із с. Марто-Іванівки: 07-00; 08-35; 10-30; 12-00; 13-30; 15-00; 17-00; 18-40 

- періодичність здійснення перевезень: щоденно, протягом всього року; 
- вимоги до автобусів: автобуси категорії: МЗ, клас І, клас II; 
- пасажиромісткість автобусів: від 80 місць всього. 

 
6. Порядковий номер об’єкту конкурсу - № 6. 
6.1 Автобусні маршрути об’єкту конкурсу № 6: 

1) № 7/1 - «вул. Запорізька – мкрн. Н. Пилипівка – вул. Запорізька»; 
2) № 81/3 - «Автовокзал – сел. Олександрійське»; 
3) № 16 - «Пролісок – вул. Вугільна – з/вокзал – дитяча лікарня - с. Звенигородка –   

дитяча лікарня - з/вокзал – Пролісок» 
     6.2 Основні характеристики об’єкту конкурсу: 
                 1) Маршрут № 7/1: 

- найменування кінцевих зупинок: вул. Запорізька, мкрн. Н. Пилипівка; 
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- кількість оборотних рейсів – 10; 
- режим руху – звичайний; 
- графік руху:  

з вул. Запорізької: 06-15; 07-35; 08-55; 10-10; 11-40; 14-00; 15-20; 16-40; 18-00; 19-25 
з Н. Пилипівки:  06-50; 08-15; 09-30; 11-00; 12-20; 14-40; 16-00; 17-20; 18-40; 20-00 

- періодичність здійснення перевезень: щоденно, протягом всього року; 
- вимоги до автобусів: автобуси категорії: МЗ, клас І, клас II; 
- пасажиромісткість автобусів: від 80 місць всього. 

      2)   Маршрут № 81/3: 
      -    найменування кінцевих зупинок: пл. Покровська, а/вокзал, сел. Олександрійське; 
      -    кількість оборотних рейсів – 7; 

- режим руху – звичайний; 
- графік руху:  

з пл. Покровської: 05-00; 07-00; 
від а/вокзалу :  09-50; 11-40; 14-00; 18-10; 20-30  
із сел. Олександрійського:  06-10; 08-05; 10-50; 12-30; 14-55; 19-00; 21-25 

- періодичність здійснення перевезень: щоденно, протягом всього року; 
- вимоги до автобусів: автобуси категорії: МЗ, клас І, клас II; 
- пасажиромісткість автобусів: від 80 місць всього. 

3)  Маршрут № 16: 
- найменування кінцевих зупинок: Пролісок, с. Звенигородка; 
- кількість оборотних рейсів – 6; 
- режим руху – звичайний; 
- графік руху:  

від Проліску: 06-15; 08-35; 11-35; 13-50; 16-00; 17-55; 
із с. Звенигородка: 07-20; 09-35; 12-20; 14-50; 16-50; 18-45 

- періодичність здійснення перевезень: щоденно, протягом всього року; 
- вимоги до автобусів: автобуси категорії: МЗ, клас І, клас II; 
- пасажиромісткість автобусів: від 80 місць всього. 

 
7. Порядковий номер об’єкту конкурсу - № 7. 
7.1 Автобусні маршрути об’єкту конкурсу № 7: 

1) № 7/2 - «мкрн. Н. Пилипівка – вул. Запорізька – мкрн. Н. Пилипівка»; 
2) № 81/4 - «пл. Покровська – автовокзал – сел. Олександрійське»; 
3) № 17 - «Пролісок – з/вокзал – с. Олександро-Степанівка - с. Звенигородка – 

з/вокзал – Пролісок» 
     7.2 Основні характеристики об’єкту конкурсу: 
                 1) Маршрут № 7/2: 

- найменування кінцевих зупинок: мкрн. Н. Пилипівка, вул. Запорізька; 
- кількість оборотних рейсів – 9; 
- режим руху – звичайний; 
- графік руху:  

з Н. Пилипівки:  06-10; 07-30; 08-55; 10-35; 12-00; 15-20; 16-40; 18-00; 19-20 
з вул. Запорізької: 06-50; 08-15; 09-35; 11-15; 12-40; 16-10; 17-20; 18-40; 20-00. 

- періодичність здійснення перевезень: щоденно, протягом всього року; 
- вимоги до автобусів: автобуси категорії: МЗ, клас І, клас II; 
- пасажиромісткість автобусів: від 80 місць всього. 

      2)   Маршрут № 81/4: 
      -    найменування кінцевих зупинок: пл. Покровська, а/вокзал, сел. Олександрійське; 
      -    кількість оборотних рейсів – 5; 

- режим руху – звичайний; 
- графік руху:  
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- з пл. Покровської: 10-15; 16-20; 
- від а/вокзалу: 05-45; 07-30; 12-50; 
- із сел. Олександрійського: 06-45; 08-30; 11-45; 13-55; 17-20. 
- періодичність здійснення перевезень: щоденно, протягом всього року; 
- вимоги до автобусів: автобуси категорії: МЗ, клас І, клас II; 
- пасажиромісткість автобусів: від 80 місць всього. 

3)  Маршрут № 17: 
- найменування кінцевих зупинок:  

Пролісок, з/вокзал, с. Олександро – Степанівка, с. Звенигородка; 
- кількість оборотних рейсів – 7; 
- режим руху – звичайний; 
- графік руху:  

від з/вокзалу: о 05-30 @ ;  
від Проліску: 07-15@(через Вугільну); 09-15; 10-55; 13-15@; 15-15; 17-05@ 
із с. Звенигородка: 06-25 ; 08-25; 10-00 (у вихідні через вул. Вугільну); 11-35; 14-00@; 
16-10; 17-45@. 
@ -  через с. Олександро – Степанівку 

- періодичність здійснення перевезень: щоденно, протягом всього року; 
- вимоги до автобусів: автобуси категорії: МЗ, клас І, клас II; 
- пасажиромісткість автобусів: від 80 місць всього. 

 
8. Порядковий номер об’єкту конкурсу - № 8. 
8.1 Автобусні маршрути об’єкту конкурсу № 8: 

1) № 3/1 - «З/вокзал – мкрн. Байдаківський - мкрн. Перемога – з/вокзал»; 
2) № 3/2 - «З/вокзал – мкрн. Байдаківський - мкрн. Перемога – з/вокзал»; 
3) № 18/1 - «Пролісок – з/вокзал – с. Марто-Іванівка – з/вокзал – Пролісок»; 

     8.2 Основні характеристики об’єкту конкурсу: 
                 1) Маршрут № 3/1: 

- найменування кінцевих зупинок: з/вокзал, з/вокзал; 
- кількість оборотних рейсів – 8; 
- режим руху – звичайний; 
- графік руху:  

від з/вокзалу: 05-20; 06-40; 08-10; 11-05; 12-35; 14-05; 15-30; 17-00. 
періодичність здійснення перевезень: щоденно, протягом всього року; 

- вимоги до автобусів: автобуси категорії: МЗ, клас І, клас II; 
- пасажиромісткість автобусів: від 80 місць всього. 

      2)   Маршрут № 3/2: 
      -    найменування кінцевих зупинок: з/вокзал, з/вокзал; 
      -    кількість оборотних рейсів – 6; 

- режим руху – звичайний; 
- графік руху:  
- від з/вокзалу: 06-00; 07-20; 08-40; 10-05; 11-35; 16-15. 
- періодичність здійснення перевезень: щоденно, протягом всього року; 
- вимоги до автобусів: автобуси категорії: МЗ, клас І, клас II; 
- пасажиромісткість автобусів: від 80 місць всього. 

3)  Маршрут № 18/1: 
- найменування кінцевих зупинок: Пролісок, с. Марто–Іванівка; 
- кількість оборотних рейсів – 6; 
- режим руху – звичайний; 
- графік руху:  

від з/вокзалу: 05-45; 
від Проліску: 07-03; 08-40; 12-10; 15-05; 16-55 
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із с. Марто-Іванівка: 06-25; 07-55; 09-30; 13-05; 16-00; 17-30 
- періодичність здійснення перевезень: щоденно, протягом всього року; 
- вимоги до автобусів: автобуси категорії: МЗ, клас І, клас II; 
- пасажиромісткість автобусів: від 22 місць всього. 

 
9. Порядковий номер об’єкту конкурсу - № 9. 
9.1 Автобусні маршрути об’єкту конкурсу № 9: 

1) № 3/3 - «З/вокзал – мкрн. Байдаківський - мкрн. Перемога – з/вокзал»; 
2) № 12 – «З/вокзал – дит. лікарня - мкрн. Південний– вул. 6-го Грудня – Пролісок – 

мкрн. 8-а школа – вул. Ю. Корлюка - з/вокзал»; 
3) № 4/2 - «З/вокзал – мкрн. Байдаківський - мкрн. Перемога – з/вокзал» 

     9.2 Основні характеристики об’єкту конкурсу: 
                 1) Маршрут № 3/3: 

- найменування кінцевих зупинок: з/вокзал, з/вокзал; 
- кількість оборотних рейсів – 6; 
- режим руху – звичайний; 
- графік руху:  

від з/вокзалу: 06-30; 07-50; 09-35; 13-30; 14-55; 16-40 
періодичність здійснення перевезень: щоденно, протягом всього року; 

- вимоги до автобусів: автобуси категорії: МЗ, клас І, клас II; 
- пасажиромісткість автобусів: від 80 місць всього. 

      2)   Маршрут № 12: 
      -    найменування кінцевих зупинок: з/вокзал, вул. Ю. Корлюка; 
      -    кількість оборотних рейсів – 10; 

- режим руху – звичайний; 
- графік руху:  
- від з/вокзалу: 06-10; 07-10; 08-15; 09-20; 10-25; 11-30; 12-35; 15-35; 16-40; 17-45 
- від вул. Ю. Корлюка: 06-50; 07-55; 09-00; 10-05; 11-10; 12-15; 16-20; 17-25 
- періодичність здійснення перевезень: щоденно, протягом всього року; 
- вимоги до автобусів: автобуси категорії: МЗ, клас І, клас II; 
- пасажиромісткість автобусів: від 42 місць всього. 

3)  Маршрут № 4/2: 
- найменування кінцевих зупинок: з/вокзал, з/вокзал; 
- кількість оборотних рейсів – 7; 
- режим руху – звичайний; 
- графік руху:  

від з/вокзалу: 07-00; 08-20; 11-20; 12-50; 14-20; 15-40; 17-25 
- періодичність здійснення перевезень: щоденно, протягом всього року; 
- вимоги до автобусів: автобуси категорії: МЗ, клас І, клас II; 
- пасажиромісткість автобусів: від 80 місць всього. 

 
ІІ. Умови конкурсу. 

 10. Конкурсний комітет приймає рішення про недопущення до участі в конкурсі 
перевізника-претендента, який: 

1) подав до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному 
обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію; 

2) визнаний банкрутом або щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство 
(за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), або який перебуває у 
стадії ліквідації; 

3) не відповідає вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт"; 
4) не має достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, 

затвердженої обов'язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися 
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відповідно до чинних договорів (дозволів). Достатня кількість транспортних засобів 
визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість 
резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів 
для виконання перевезень; 

5) має несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансбезпекою, або водії якого мають 
несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 
днів до дати проведення конкурсу); 

6) подав конкурсну пропозицію, що не відповідає обов'язковим та додатковим умовам 
конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 44 Закону України "Про 
автомобільний транспорт"; 

7) подав до участі в конкурсі більшу кількість автобусів, ніж це передбачено умовами 
конкурсу. 

11. Якщо перевізником-претендентом на один чи кілька об’єктів конкурсу є тільки один 
автомобільний перевізник, він визнається переможцем у разі його відповідності 
вимогам статей 45 і 46 Закону України “Про автомобільний транспорт”. 

12.  У разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відповідають умовам 
конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та 
документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент 
пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект-зобов'язання 
щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п'яти років. 

13.  У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають 
умовам конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати 
на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають 
умовам конкурсу за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням 
поданих інвестиційних проектів-зобов'язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть 
повністю відповідати всім вимогам, у термін до п'яти років. 

14. Якщо перевізник-претендент бере участь на кількох об’єктах конкурсу на міських 
автобусних маршрутах, які проводяться на одному засіданні конкурсного комітету, а 
поданих ним пропозицій достатньо для виконання перевезень тільки на частині об’єктів 
конкурсів, він повинен визначити пріоритети щодо визнання його переможцем у конкурсах, 
про що робиться запис в пункті 1 заяви на участь у конкурсі. У разі визнання перевізника-
претендента переможцем у конкурсі (конкурсах) з вищим пріоритетом до участі в інших 
конкурсах він не допускається. При цьому плата за участь у конкурсах не повертається щодо 
тих об’єктів, щодо яких він не став переможцем конкурсу. 

15. Для участі у конкурсі перевізник-претендент подає окремо щодо кожного об’єкта 
конкурсу такі документи: 

1) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів; 
2) заяву претендента встановленого зразка із зазначенням автобусного маршруту 

загального користування, на якому має намір працювати претендент; 
3) відомості за підписом суб’єкта господарювання про автобуси, які будуть 

використовуватися на автобусному маршруті з зазначенням підстав для їх 
використання перевізником; 

4) відомості про додаткові умови обслуговування маршруту; 
5) анкета до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів; 
6) документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі; 
7) копії свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних 

талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті; 
8) копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови 

проведення санації); 
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9) копію штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого 
(сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма       
№ 1ДФ) за останній квартал; 

10) інші документи, визначені п. 29 Порядку проведення конкурсу з перевезення 
пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого 
постановою КМУ                   від 03.12.2008 № 1081, та статтею 46 Закону України 
“Про автомобільний транспорт”, за формою згідно з додатками 1-4. 

16.  Додаткові умови конкурсу: 
Обов’язкове встановлення GPS-системи на транспортних засобах, які пропонуються для 

роботи на автобусних маршрутах. Впровадження автоматизованої системи оплати проїзду 
(АСОП) на міських автобусних маршрутах загального користування. Транспортні засоби, 
пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
повинні бути пристосовані для користування інвалідами з вадами зору, слуху та з 
ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення 
зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та 
звукових систем у салоні для оголошення зупинок. 

17. Документи, подані перевізником-претендентом для участі в конкурсі, 
пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються автомобільним перевізником або 
уповноваженою особою автомобільного перевізника із зазначенням кількості сторінок 
цифрами і словами. 

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих 
конвертах (пакетах) з позначенням «На конкурс 05.12.2019 року». 

Конверт (пакет) з позначкою "№ 1", який містить документи для участі в конкурсі, 
відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття. 

Конверт (пакет) з позначкою "№ 2", який містить документи з інформацією про те, на 
який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час 
засідання конкурсного комітету. 
      18.  Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається 
організатором і не може становити менш як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.  

Подані на конкурс документи реєструються управлінням економіки міської ради у 
журналі обліку та перевіряються в міру їх надходження.  

Документи, які надійшли до організатора після встановленого строку, не 
розглядаються. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються 
автомобільному перевізникові з повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за 
участь в конкурсі. 
      19. Порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу: для одержання 
детальної інформації про характеристики об’єкта конкурсу перевізник-претендент у 
письмовому вигляді може звернутись до управління економіки Олександрійської міської 
ради: каб. 211, проспект Соборний, 59, м. Олександрія, Кіровоградська область, 28000. 
      20. Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі: до 19.11.2019 року 
включно. 
      21. Найменування виконавчого органу міської ради, режим роботи та адреса, за якою 
подаються документи для участі в конкурсі: 
- управління економіки Олександрійської міської ради; 
- режим роботи: понеділок - четвер з 8.00 до 17.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45; 
п’ятниця з 8.00 до 15.30, обідня перерва з 12.00 до 12.30, субота, неділя - вихідні; 
- адреса: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, пр. Соборний, 59, каб. 211.  
      22.  Місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі: 
- бланки документів (заява, відомість про автобуси, анкета) можна отримати в 
управлінні економіки Олександрійської міської ради за адресою: 28000, Кіровоградська обл.,              
м. Олександрія, проспект Соборний, 59, каб. 211; 
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- дата одержання бланків документів: з 31.10.2019 року по 19.11.2019 року. 
      23. Місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету: засідання 
конкурсного комітету відбудеться у будинку Олександрійської міської ради за адресою:  
Кіровоградська обл., м. Олександрія, пр. Соборний, 59, каб. 203;  

дата проведення конкурсу: 05.12.2019 року, час засідання - о 14-00 год. 
      24.  Розмір плати за участь у конкурсі: плата за участь у конкурсі, за об’єкт конкурсу, 
який складається із 3 маршрутів, становить 1800,0 грн., вноситься на розрахунковий рахунок 
управління справами Олександрійської міської ради: код 26114988, МФО 823016,                                 
р/р 31550274127845, ГУДКСУ у Кіровоградській області. 

 
      25.  Телефон для довідок з питань проведення конкурсу: +38 (05235) 7-12-06, електронна 
адреса: uрrеkо.о1@uкr.nеt. 
 
 
 
 


