
Оголошення про конкурс з перевезення пасажирів  

автомобільним транспортом на внутрішньообласних автобусних маршрутах 

загального користування, що не виходять  

за межі території Кіровоградської області,  

що відбудеться 26 січня 2022 року 
 

Кіровоградська обласна державна адміністрація, як організатор перевезень на 

приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що 

проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за 

межі території Кіровоградської області, в особі управління інфраструктури 

обласної державної адміністрації оголошує про проведення 26 січня 2022 року 

конкурсу з перевезення пасажирів на вищезазначених автобусних маршрутах (далі-

конкурс). 
 

Наказ начальника управління інфраструктури обласної державної 

адміністрації від 21 грудня 2021 року № 105-од  
 

Об'єкти конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним на приміських та 

міжміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять 

територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі території 

Кіровоградської області, що відбудеться 26 січня 2022 року 
 

Конкурс з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних 

маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше 

територіальних громад та не виходять за межі території Кіровоградської області 

(внутрішньообласні маршрути), проводиться відповідно до статті 43 Закону 

України "Про автомобільний транспорт" (далі - Закон), Порядку проведення 

конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування (далі - Порядок проведення конкурсу), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами) та Умов 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на 

внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування, що не 

виходять за межі території Кіровоградської області (далі-Умови проведення 

конкурсу) (далі-конкурс), затверджених розпорядженням голови Кіровоградської 

обласної державної адміністрації від 19 серпня 2021 року № 578-р, яке 

зареєстровано Південно-Східним міжрегіональним управлінням юстиції (м.Дніпро) 

27 серпня 2021 року № 138/428. 
 

Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на 

внутрішньообласних маршрутах загального користування має відповідати таким 

критеріям: 

для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на 

маршрутах протяжністю до 150 км допускається використання автобусів категорії 

М2 (повна маса не більше ніж 5 тонн) та М3 (повна маса більше 5 тонн), а на 

маршрутах протяжністю більше 150 км – автобусів тільки категорії М3, на 

приміських маршрутах – автобусів категорій М2 та М3. Клас автобусів: на 

міжміських маршрутах до 150 км – А, В, ІІ, ІІІ; понад 150 км – В, ІІ, ІІІ; на 



приміських маршрутах – А, В, І, ІІ, ІІІ відповідно до Порядку визначення класу 

комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та 

режимами руху,  затвердженого  наказом  Міністерства  транспорту  та  зв'язку 

України від 12 квітня 2007 року № 285, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (зі змінами);  

рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення 

пасажирів на маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками, 

пасажиромісткістю відповідати вимогам законодавства у сфері автомобільного 

транспорту; 

на об'єкті Конкурсу, який включає приміський внутрішньообласний 

автобусний маршрут загального користування, перевізник повинен забезпечити 

роботу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення, в кількості до 50 відсотків. 

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. Загальний перелік відповідних вимог встановлюється згідно з порядком 

визначення класу комфортності автобусів, сфери їх використання за видами 

сполучень та режимами руху, затвердженого Міністерством інфраструктури 

України. 
 

Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюється відповідно до державних 

соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення. 
 

Перевізники зобов'язані здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно із 

законодавством України. 
 

Для участі у Конкурсі перевізник-претендент повинен мати достатню кількість 

транспортних засобів для виконання перевезень та достатню кількість резервних 

автобусів, яка становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів для виконання 

перевезень. 
 

Автотранспортні засоби, які пропонуються перевізниками-претендентами для 

резерву, повинні бути не нижче за показниками категорії, класу, комфортності 

основних автотранспортних засобів, які пропонуються для обслуговування 

маршруту. 
 

У разі відсутності у перевізників-претендентів автобусів, що відповідають цим 

Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, але 

відповідають вимогам безпеки, 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 цьому 

маршруті, а також інвестиційний проєкт-зобов'язання щодо оновлення парку 

автобусів на цьому маршруті у термін до п'яти років. 
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У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що 

відповідають цим Умовам, Конкурс проводиться серед претендентів, які 

пропонують використовувати на цьому маршруті автобуси, що відповідають 

вимогам безпеки, але не відповідають Умовам 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.  
 

Додатковою умовою Конкурсу є забезпечення перевізником-претендентом 

відеофіксацію салону та за напрямком руху транспортного засобу під час 

обслуговування внутрішньообласних маршрутів. 
 

Договір з переможцем Конкурсу про перевезення пасажирів укладається на 

термін п'ять років. У разі відсутності у переможця Конкурсу автотранспортних 

засобів, що відповідають цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами 

комфортності, але відповідають вимогам безпеки, договір укладається з ним 

терміном на один рік. 
 

До участі у Конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які визначені 

в статті 45 Закону України "Про автомобільний транспорт" та пункті 12 Порядку 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 

2008 року № 1081 (із змінами). 
 

Порядок одержання необхідної інформації про об’єкти конкурсу: звертатися з 

дня оголошення про конкурс з понеділка по четвер із 08.00 до 17.00 та у п'ятницю з 

08.00 до 15.45 (перерва з 12.00 до 13.00,) за адресою: м.Кропивницький, площа 

Героїв Майдану, буд. 1, управління інфраструктури  обласної державної 

адміністрації, кімната 127,  

Телефон для довідок (0522) 32 14 12,  32 14 01, e-mail: public@prom.kr-

admin.gov.ua 

Зразки документів для участі в конкурсі надаються представникам 

перевізників – претендентів до 11 січня 2021 року включно, за адресою: 

м.Кропивницький, площа Героїв Майдану, буд. 1, управління інфраструктури 

Кіровоградської обласної державної адміністрації, кімнати 127. Зразки документів 

для участі в конкурсі розміщуються на офіційному веб-сайті управління 

(www.prom.kr-admin.gov.ua) у розділі транспорт (автомобільний транспорт, 

конкурс з перевезення пасажирів). 
 

Документи для участі у конкурсі 26 січня 2022 року у закритому конверті з 

позначкою № 1 та заяву у закритому конверті з позначкою № 2 приймаються до 11 

січня 2022 року включно з понеділка по четвер із 08.00 до 17.00 та у п'ятницю з 

08.00 до 15.45 (перерва з 12.00 до 13.00) за адресою: м.Кропивницький, площа 

Героїв Майдану, буд. 1, управління інфраструктури Кіровоградської обласної 

державної адміністрації, кімната 127. 
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На конвертах №1 та № 2 необхідно зазначити дату конкурсу та назву 

перевізника претендента, який подає документи для участі у конкурсі.  
 

Якщо перевізник-претендент бере участь на кількох об'єктах конкурсу на 

внутрішньообласних автобусних маршрутах, які проводяться на одному засіданні 

конкурсного комітету, а поданих ним пропозицій достатньо на виконання 

перевезень тільки на частині об'єктів конкурсу, він повинен визначити пріоритети 

щодо визначення його переможцем у конкурсах, про що робиться запис у 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. 
 

Документи, що подаються для участі у конкурсі, повинні відповідати вимогам 

Закону України "Про автомобільний транспорт" та Порядку проведення конкурсу. 

Засідання конкурсного комітету відбудеться 26 січня 2022 року. Початок 

роботи о 10.00 год. за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, буд. 

1, управління інфраструктури Кіровоградської обласної державної 

адміністрації, кімнати 124,  (4-й поверх), реєстрація учасників –  з  09.30.  
 

Плата за участь у конкурсі перевізниками-претендентами не вноситься. 

Натомість, зазначаємо про необхідність подання до конверту з позначкою № 1, 

який містить документи для участі у конкурсі, довідки довільної форми з 

інформацією про те, що перевізником-претендентом (вказати найменування 

перевізника) не вносилась плата за участь у конкурсі у зв`язку з відсутністю такої 

вимоги в оголошенні Кіровоградської обласної державної адміністрації про 

проведення конкурсу, розміщеному у ________________________ (назва та номер 

друкованого видання). 

_______________________________ 
 


