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Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних
маршрутах загального користування, ідо не виходять за межі території
Василівського району Запорізької області

Керуючись статтями 6, 13 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»,

Законами України «Про автомобільний транспорт», «Про

основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні;), Правилами
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 1 /6,
Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному
маршруті

загального

користування,

затвердженим

постановою

Кабінету

Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, Порядком визначення класу
комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та
режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв язку
України від 12 квітня 2007 року № 285, який зареєстровано в Міністерстві

2

юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 та з метою впорядкування
автотранспортного обслуговування населення району:

1. Затвердити Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів иа
приміських автобусних маршрутах загального користування, що т е виходять за
межі території Василівського району Запорізької області (додаються).

2. Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації з дня його
офіційного оприлюднення.

3.

Контроль

за

виконання

розпорядження

покласти

на

першого

заступника голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької
області Холошу А.І.

Проект вносить:
начальник управління економічного
позвитку і торгівлі, промисловості та
розвитку інфраструктури
Засилівської районної
державної адміністрації
Запорізької області
Аркуш погодження додається
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УМОВИ
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних
маршрутах загального користування, що не виходять за межі території
Василівського району Запорізької області
1.

Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміськи

автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі
території Василівського району Запорізької області (далі - Умови), розроблено
відповідно до Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про основи
соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Правил надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176, Порядку проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального
користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 'України від 03
грудня 2008 року № 1081 (далі - Порядок проведення конкурсу), 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
зареєстровано в Міністерстві юстиції України

285, який

14 травня 2007 року за

№ 499/13766 і визначають умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати
автомобільні перевізники, визначені переможцями на відповідному об'єкті
конкурсу.
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2. Організатором проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за
межі території Василівського району Запорізької області, є Василівська
районна державна адміністрація Запорізької області (далі - Організатор).

3. Об’єктом конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних
маршрутах загального користування, що не виходять за межі території
Василівського району Запорізької області є маршрут (кілька маршрутів)
приміського автобусного сполучення загального користування, що не виходить
за межі території Василівського району Запорізької області, згідно з додатком.

4. Конкурс з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах
загального користування, що не виходять за межі території Василівського
району (далі - Конкурс з перевезення пасажирів), проводяться відповідно до
вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення
конкурсу, інших нормативних актів у сфері транспортного обслуговування.

5. Терміни в цих Умовах

вживаються в значенні, наведеному в

законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

6. Ці Умови є обов'язковими для членів конкурсного комітету з
визначення автомобільних перевізників для обслуговування на маршрутах
загального користування, що не виходять за межі території Василівського
району Запорізької області (далі - Конкурсний комітет), Організатора та
перевізників-претендентів.

7. На Конкурс з перевезення пасажирів виносяться маршрути із
затвердженими

паспортами

Організатором

мережі

(рейсами),

приміських

які

входять

автобусних

до

маршрутів

затвердженої
загального

користування, що не виходять за межі території Василівського району
Запорізької області.

8.

Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть н

приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за
межі території Василівського району Запорізької області має відповідати таким
критеріям:
1) для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на
внутрішньорайонних автобусних маршрутах, згідно з Порядком визначення
класу комфортності

автобусів,

сфери їхнього

використання

за

видами

сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту
та зв'язку України від 12 квітня 2007 року № 285, який зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 14 квітня 2007 року за № --99/13766, на
приміських маршрутах - автобусів категорій М2 та МЗ. Клас автобусів: на
приміських маршрутах - А,В,І,II,III;
2) рухом:ий склад, що пропонується перевізником-претендентом для
перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за технічними та екологічними
показниками, пасажиромісткістю відповідати вимогам чинного законодавства у
сфері автомобільного транспорту.

9. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюються відповідно до
державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування
населення.

10. Для участі у Конкурсі з перевезення пасажирів, перевізник-претендент
повинен мати достатню

кількість транспортних засобів

для виконання

перевезень та достатню кількість резервних автобусів, яка відповідно становить
10 відсотків.

11.

Автотранспортні

засоби,

які

пропонуються

геревізниками-

претендентами для резерву, повинні бути не нижче за показниками категорії,
класу, комфортності основних автотранспортних засобів, які пропонуються для
обслуговування маршруту.
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12. До додаткових Умов належить обладнання перевізником в термін,
обумовлений договором про організацію перевезень пасажирів на приміських
автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі
території

Василівського

району,

заявлених

транспортних

засобів

СР5-

системами для здійснення контролю за дотриманням схем і графіків руху
пасажирського транспорту. Перевізники — претенденти мають забезпечити
диспетчерський контроль та управління перевезеннями самостійно або із
залученням підприємства автобусних станцій (за договором).

13. На кожному об'єкті Конкурсу з перевезення пасажирів, який включає
приміські автобусні маршрути загального користування, забезпечується робота
транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення, в кількості до 35 відсотків загальної
кількості автобусів до 31 грудня 2019 року та до 50 відсотків - з і січня 2020
року.

14.

У

разі

відсутності

в

перевізників-претендентів

автобусів,

що

відповідають Умовам конкурсу, вони мають право подавати до Конкурсного
комітету заяву на участь у Конкурсі з перевезення пасажирів та документи, що
містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує
використовувати на даному маршруті, а
зобов'язання

щодо

оновлення

парку

також інвестиційний

автобусів

гіроект-

на цьому маршруті

на

визначений період до п'яти років.

15. У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що
відповідають Умовам конкурсу, Конкурс з перевезення пасажирів 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
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урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобов'язань щодо оновлення
парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам,, у термін до
п'яти років.

16. 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 опорнорухового 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.

17. У Конкурсі з перевезення пасажирів можуть брати участі, автомобільні
перевізники, які мають ліцензію на той вид послуг, що виносяті, на конкурс з
перевезення пасажирів, на законних підставах використовують у достатній
кількості сертифіковані

автобуси відповідного класу, відповідають вимогам,

викладеним у статті 34 Закону «Про автомобільний транспорт».

18. При визначенні переможця Конкурсу з перевезення пасажирів
Конкурсний комітет враховує наявність у перевізника-претендента заявлених
автобусів з класом комфортності, який перевищує перший клас - для роботи на
маршрутах протяжністю до 150 км включно.

19. До участі в Конкурсі з перевезення пасажирів не допускаються
автомобільні перевізники, які визначені в статті 45 Закону України «Про
автомобільний транспорт» та пункті 12 Порядку проведення конкурсу.
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20. Організатор укладає з переможцем Конкурсу з перевезення пасажирів
договір про перевезення пасажирів на 5 років, у разі відсутності в нього
автотранспортних засобів, що відповідають цим Умовам - на 1 рік,

21. Перевізники зобов’язані здійснювати пільгові перевезення пасажирів
згідно з чинним законодавством.

Заступник керівника апарату,
начальник орган:—
відділу апарату
Василівської раї
державної адмін:
Запорізької обла

Н.О. Плюйко

Додаток
до Умов проведення конкурсу з----перевезення пасажирів на
приміських автобусних маршрутах
загального користування, що не
виходять за межі території
Василівського району Запорізької
області
(пункт 3)
П ерелік
м арш рутів прим іського автобусного сполучення загальн ого користування,
що не виходить за межі території Василівського району Запорізької області
Об'єкт конкурсу
№
тії

1
1

2

3

4

№
марш р
уту/№
рейсу

2
116

362

125

370

найменування
маршруту
3
Л ук’янівське Василівка (А С) ч/з
Степногірськ,
К ам 'янське
Василівка (А С )-Ш ироке
, ч/з П еремож не,
Коновалова, Долинку,
Грозове, Гладке,
Підгірне
М ала Б ілозерна В асилівка (А С) ч/з
Д ніпрорудненську АС
Приморське - В асилівка
(АС)

Коротка характеристика об'єкта конкурсу
Час
Час
відправлення
відправлення із
протяжність,
із
км
кінцевого
початкового
пункту
пункту
4
5
6
06-40
8-10
10-00
11-30
44 км
16-00
17-30

Вимоги до автобусів
кількість:
основний + резервний

Особливості
періодичності
перевезень

7

8

М2, М3

Понеділок,
п ’ятниця, неділя
М2, М3

06-00
11-30
17-15

07-15
12-45
18-30

06-30
12-30
17-55
22-40
ио-чи
ґ\ґ\ г\

07-40
13-40
19-10
22-50

15-00

10-00
і 5-40

Ь у -2 и

т

1+1

1+1

41км

неділя

М2, М3
53 км
т г,

оа

25 км

іу ц >

1+1

Понеділок,
вівторок, середа,
четвер, п ’ятниця,
субота, неділя
Понеділок,
вівторок, середа,
четвер, П'ЯТНИЦЯ

2
Продовження додатку
1

2

3

371

Н овобілозерка Дніпрорудне (АС)

372

Дніпрорудне (А С) Василівка (А С)

7

373

Верхня К риниця Василівка (АС)

8

374

Павлівка - В асилівка
(АС)

9

375

Василівка (А С) - ч/з
Підгірне, Ш евченка,
П ерш отравневе

5

а

Д ніпрорудне-Балки
10

122

4
05-40
10-20
17-00

5
0 6 -2 0 ...........
11-00
17-40

07-00
09-15

07-45
10-00

6

7

8

М2, МЗ

1+1

М2, МЗ

1+ 1

20 км

07-35
09-25
11-30
15-30
17-30
08-00
13-00

06-45
10-30

.......07-25
11-10

05-30
07-00
09-00
13-00
16-00
18-00

05-50
07-20
09-20
13-20
16-20
18-20

Заступник керівника апарату, начальник
організаційного відділу апарату Василівської
районної державної адміністрації Запорізької об

ріг»

четвер, п ’ятниця,
субота, неділя
М2, МЗ

..

1+1

10км
М2, МЗ

1+1

М2, МЗ

1+ 1

35 км
23 км
М2, МЗ
7 км

Понеділок,
г?і
т>гг
Г
>хГ
гі ,гчг\г'\г/*
члху,

30 км
07-00
09-00
11-00
15-00
17-00
07-00
11-45

Понеділок,
вівторок, середа,
четвер, п ’ятниця,
субота, неділя

-

Понеділок,
вівторок, середа,
четвер, п ’ятниця,
неділя
Понеділок,
вівторок, середа,
четвер, п ’ятниця,
неділя
середа, п ’ятниця,
неділя

1+1
Понеділок,
вівторок, середа,
четвер, п ’ятниця,
субота, неділя

Н.О. Плюйко

