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Умови конкурсу з перевезення пасажирів
на окремо визначених приміських автобусних маршрутах
загального користування, що не виходять за межі району
(внутрішньорайонні маршрути)

І. Загальні положення
1. Умови конкурсу з перевезення пасажирів на окремо визначених
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять
за межі території Калуського району (внутрішньорайонні маршрути), (далі Умови), розроблено відповідно до Закону України «Про автомобільний
транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами)
(далі - Порядок проведення конкурсу), Правил надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176, 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,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за №
499/13766, і визначають умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати
автомобільні перевізники, визначені переможцями на відповідних об’єктах
конкурсу.
2. Терміни в даних Умовах вживаються у значенні, наведеному в
законодавстві у сфері автомобільного транспорту.
3. Організатором проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять
за межі території Калуського району є Калуська районна державна
адміністрація (далі - Організатор).

4. Конкурс проводиться відповідно до вимог Закону України «Про
автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу на перевезення
пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із
змінами), інших нормативних актів у сфері транспортного обслуговування.
5. Оголошення про проведення конкурсу не пізніше ніж за ЗО
календарних днів до початку конкурсу оприлюднюється через районну газету
«Вісті Калущини» та розміщується на офіційному веб-сайті Калуської
районної державної адміністрації.
6. На конкурс виносяться маршрути (рейси), які входять до
визначеного Організатором переліку об’єктів конкурсу з перевезення
пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування
Калуського району.
7. Метою проведення конкурсу є створення конкурентного
середовища, визначення на конкурсних засадах автомобільних перевізників,
здатних забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів
на приміських автобусних маршрутах загального користування, дотримання
вимог законодавства України на автомобільному транспорті.
8. Ці Умови є обов’язковими для Організатора, робочого органу
(підприємства
(організації), визначеного на конкурсних засадах для
організації та проведення районних конкурсів), членів конкурсного комітету
та автомобільних перевізників-претендентів.
II. Умови перевезень
1. Об’єктом конкурсу є приміські автобусні маршрути
користування Калуського району, які визначені Організатором.

загального

2. Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на
маршруті загального користування, має відповідати таким критеріям:
1) для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів,
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,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за №
499/13766 (із змінами), на приміських маршрутах автобуси повинні
відповідати категоріям автобусів М2 та М3. Клас автобусів на приміських
маршрутах - А,В, І, II,III;
2) рухомий склад, що пропонується автомобільним перевізникомпретендентом для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за
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технічними та екологічними показниками, пасажиромісткістю відповідати
вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту;
3) облаштування автобусів засобами візуального та звукового
інформування про найменування зупинки, зокрема наступної, маршруту з
урахуванням вимог статті 28 Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні»;
4) використання на маршруті автобусів, 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 1 січня 2020 року.
3. Для участі у конкурсі
автомобільний перевізник-претендент
повинен мати достатню кількість транспортних засобів для виконання
перевезень та наявність резерву автобусів (у кількості не менше нормативу 10% для автобусів приміського сполучення) для заміни рухомого складу в
разі виходу техніки з ладу.
Автотранспортні засоби, які перебувають у резерві автомобільних
перевізників-претендентів, повинні бути не нижчими за показниками
категорії, класу, комфортності за основні автотранспортні засоби, що
пропонуються для обслуговування маршруту.
4. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюються відповідно до
державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування
населення.
5. Автомобільні
перевізники зобов’язані здійснювати пільгові
перевезення пасажирів згідно з чинним законодавством України.
6. Автомобільний перевізник - переможець конкурсу самостійно
забезпечує перевезення пасажирів на маршруті, що був об’єктом конкурсу.
7. Автомобільні перевізники
до початку роботи
на маршруті
укладають договір на автостанційне обслуговування з власником (-ами)
автобусних станцій, а у разі їх відсутності забезпечують диспетчерський
контроль та управління перевезеннями самостійно.
8. Перегляд рівня тарифів на приміському маршруті може
здійснюватись у зв’язку із зміною умов виробничої діяльності та реалізації
послуг, що не залежать від господарської діяльності автомобільного
перевізника, в тому числі в разі зміни вартості палива більш ніж на 10%.
Автомобільний перевізник за 10 робочих днів до зміни вартості
проїзду на маршруті повідомляє Організатора про підняття тарифу та подає
економічне обґрунтування зміни вартості та таблицю вартості проїзду на
маршруті.

9.
У разі відсутності в автомобільних перевізників-претендентів
автобусів, що відповідають цим Умовам, вони мають право подавати до
конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що
містять характеристику наявних автобусів, які автомобільний перевізникпретендент 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.
У разі відсутності автомобільних перевізників-претендентів, які
мають автобуси, що відповідають цим Умовам, конкурс проводиться серед
претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті
автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають цим
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.
10. Організатор укладає з переможцем
конкурсу договір про
перевезення пасажирів у термін від 3 до 5 років. У разі відсутності у
переможця конкурсу автотранспортних засобів, що відповідають цим
Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, але
відповідають вимогам безпеки, організатор укладає з ним договір терміном
на 1 рік.
11. 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).
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