УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12.04.2017

Ужгород

№ 117

Про умови конкурсу з
перевезення пасажирів
Відповідно до статті 30, частини 6 статті 59 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про автомобільний
транспорт”, постанов Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування” від 03 грудня 2008 року № 1081, „Про затвердження
Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту” від
18 лютого 1997 року № 176, рішень виконкому 19.12.2012 № 475 „Про
маршрутну мережу автобусних маршрутів”, 23.11.2016 № 406 „Про зміни до
рішення виконкому 19.12.12 № 475”, рішень комісії з безпеки дорожнього руху
та координації роботи автотранспорту, звернень громадян, з метою
забезпечення попиту населення у перевезеннях та організації проведення
конкурсу із визначення автомобільних перевізників на міських автобусних
маршрутах загального користування, виконком міської ради ВИРІШИВ:
1. Внести зміни в додаток до рішення виконкому 19.12.12 № 475 „Про
маршрутну мережу автобусних маршрутів”, а саме:
- продовжити шлях проходження автобусного маршруту № 19 „КПП
”Ужгород” - Речовий ринок (через залізничний вокзал)” до зупинки „Дравці
круг”, визначивши її кінцевою;
- змінити назву міського маршруту № 18 „вул. П.Мирного - вул.
Чорновола - ЗакДУ (через Слов’янську наб.”) на „вул. П.Мирного - вул.
Чорновола (через Слов’янську набережну, залізничний вокзал)”.
2. Затвердити умови конкурсу з перевезення пасажирів на окремих
міських автобусних маршрутах загального користування, згідно з додатком.
3. Оголосити не пізніше ніж за 30 календарних днів з моменту прийняття
рішення та згідно з термінами, встановленими законодавством, провести
конкурс із визначення автомобільних перевізників на міських автобусних
маршрутах загального користування відповідно до умов конкурсу, переліку
об’єктів та їх основних характеристик.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Білака О.П.
Міський голова

Б. Андріїв

Додаток
до рішення виконкому
12.04.2017 № 117

УМОВИ КОНКУРСУ
з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах
загального користування
1. Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних
маршрутах загального користування (далі – Умови) розроблено відповідно до
Закону України „Про автомобільний транспорт”, постанов Кабінету Міністрів
України „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на автобусному маршруті загального користування” від 03 грудня
2008 року № 1081, „Про затвердження Правил надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту” від 18 лютого 1997 року № 176, наказу
Міністерства транспорту та зв’язку України „Про затвердження Порядку
визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за
видами сполучень та режимами руху” від 12 квітня 2007 року № 285,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за
№ 499/13766, наказу Міністерства інфраструктури України „Про затвердження
Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним
транспортом” від 15 липня 2013 року № 480, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 31 липня 2013 року за № 1282/23814 і визначають умови
перевезення пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники,
визначені на відповідному об’єкті конкурсу.
2. Метою визначення автомобільного перевізника на конкурсних засадах є реалізація
основних напрямів розвитку галузі автомобільного транспорту, створення безпечних умов
для перевезення пасажирів автомобільним транспортом, покращення якості пасажирських
перевезень, створення конкурентного середовища, забезпечення оновлення рухомого складу,
підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів, забезпечення виконання соціально
значущих перевезень.

3. Організатором проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
міських автобусних маршрутах загального користування є виконавчий комітет
Ужгородської міської ради (далі – Організатор).
4. Об’єктами конкурсу є окремі міські автобусні маршрути загального
користування, визначені відповідно до маршрутної мережі, затвердженої
рішенням виконавчого комітету 19.12.2012 № 475 „Про маршрутну мережу
автобусних маршрутів”, перелік та основні характеристики яких зазначені у
додатку до Умов конкурсу.
5. Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на
міських автобусних маршрутах структура парку автобусів 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,

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за
№ 499/13766, повинна відповідати класу І, категорії М3.
Автотранспортні засоби,
які пропонуються
перевізниками
претендентами для резерву, повинні бути не менше 50 пасажиромісць.
6. Перевезення пасажирів на маршрутах повинно здійснюватися згідно з
державними соціальними нормативами у сфері транспортного обслуговування.
7. Перевізник забезпечує роботу на об’єкті конкурсу, який включає
міський автобусний маршрут загального користування, не менше як одного
транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб із обмеженими
фізичними можливостями.
8. Рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для
перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за технічними та екологічними
показниками відповідати нормам не нижче Євро-5 та бути облаштованими
засобами візуального та звукового інформування про найменування зупинки
маршруту, зокрема наступної.
9. На транспортних засобах, що працюватимуть на маршруті загального
користування,
встановлюється
GPS-система.
Переможець
конкурсу
зобов’язаний укласти договір з підприємством, яке визначене Організатором
перевезень на конкурсних засадах для виконання функцій з організації та
управління рухом автобусів і підготовки інформації про роботу перевізників.
10. До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які
передбачають використовувати на маршрутах автобуси, переобладнані з
вантажних транспортних засобів.
11. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється через газету
„Ужгород” на підставі відповідного рішення виконавчого комітету.
12. Пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства
користуються такими правами, повинен забезпечувати перевізник, який
здійснює перевезення пасажирів на маршруті.
13. Плата за участь у конкурсі вноситься перевізником-претендентом на
рахунок виконкому міської ради у розмірі, установленому рішенням
виконавчого комітету Ужгородської міської ради.
Керуючий справами виконкому

О. Макара

Додаток
до Умов конкурсу
Перелік об’єктів конкурсу та їх основні характеристики
№
Номер
об’єк маршта
руту

Назва маршруту

Режим
руху

Протяжність
маршруту,
км.
прямий/
зворотній
напрямок

звичайний

10.1/7.4

2

звичайний

12.2/12.7

2

Мінімальна Мінімальна
кількість
пасажиромісткість
автобусів для
забезпечення транспорперевезень тних засобів

Час роботи на
маршруті

Інтервал,
хв.

початок
роботи

кінець
роботи

52

6.50

21.00

40-50

від 52

6:30

21:00

50-60

Періодичність
виконання
перевезень

„вул. П. Мирного - вул. Чорновола (через
Слов’янську набережну, залізничний вокзал)”

1

18

(прямий напрямок: вул. П.Мирного, вул. Підгірна,
вул. Другетів, вул. Айвазовського, вул. Панькевича,
вул. Електрозаводська, вул. Шумна, вул. Анкудінова,
вул. Станційна, пр. Свободи, пл. Б.Хмельницького, Слов’янська
набережна, вул. Баб’яка, вул. Перемоги, вул. Чорновола;
зворотній напрямок: вул. Чорновола, вул. Тлехаса,
вул. Легоцького, вул. Баб’яка, Слов’янська набережна,
пл. Б.Хмельницького, пр. Свободи, вул. Станційна,
вул. Анкудінова, вул. Шумна, вул. Підградська, вул. Фединця,
вул. П. Мирного)

щоденно

„КПП ”Ужгород„ - м-н. Дравці (через
залізничний вокзал, речовий ринок)”

2

19

(прямий напрямок: вул. Собранецька, вул. Закарпатська,
вул. Загорська, вул. І.Франка, вул. Митна, пл. Дружби Народів,
пл. Б. Хмельницького, пр. Свободи, вул. Станційна,
вул. Гагаріна, вул. Олександра Блистіва (вул. Краснодонців),
вул. Урожайна, вул. Гагаріна;
зворотній напрямок: вул. Гагаріна, вул. Урожайна, Олександра
Блистіва (вул. Краснодонців), вул. Гагаріна, вул. Антонівська,
вул. Станційна, пр. Свободи, пл. Б.Хмельницького, пл. Дружби
Народів, вул. Митна, вул. І.Франка, вул. Загорська,
вул. Закарпатська, вул. Собранецька)

щоденно

„пл. Корятовича – Речовий ринок”

3

20

3 автобуси:
(прямий напрямок: пл. Корятовича, вул. Підгірна,
вул. Собранецька, вул. Митна, пл. Дружби Народів,
пл. Б.Хмельницького, вул. Л.Толстого, пл.
Ш.Петефі,
вул.
Мукачівська,
вул.
Анкудінова,
вул.
Гагаріна,
вул. Олександра Блистіва (вул. Краснодонців);
зворотній
напрямок:
вул.
Олександра
Блистіва
(вул. Краснодонців), вул. Гагаріна, вул. Руська, вул. Митрака,
пл. Ш.Петефі, вул. Л.Толстого, пл. Б.Хмельницького,
пл. Дружби Народів, вул. Володимира Гошовського (вул.
Боженка), вул. Довженка, пл. Поштова, пл. Корятовича)
1 автобус:
прямий
напрямок:
пл.
Корятовича,
вул.
Підгірна,
вул. Собранецька, вул. Митна, пл. Дружби Народів,
пл. Б.Хмельницького, вул. Л.Толстого, пл.
Ш.Петефі,
вул.
Мукачівська,
вул.
Анкудінова,
вул.
Гагаріна,
вул. Олександра Блистіва (вул. Краснодонців);
зворотній напрямок: вул. Краснодонців (О. Блистіва),
вул. Урожайна, вул. Гагаріна (Дравці круг), вул. Гагаріна,
вул. Руська, вул. Митрака, пл. Ш.Петефі, вул. Л.Толстого,
пл. Б.Хмельницького, пл. Дружби Народів, вул. Володимира
Гошовського (вул. Боженка), вул. Довженка, пл. Поштова,
пл. Корятовича)

звичайний

4

від 52

7:05

20.05

25/40

вівторок –
п’ятниця

3

від 52

7:30

17:50

30/50

понеділок,
субота, неділя,
святкові дні

1

від 52

8:00

18:00

120

щоденно

7.0/6.5
(7.0/11.6)

„вул. Чорновола – міський цвинтар „Барвінок”

4

156

(прямий напрямок: вул. Перемоги, вул. М.Заньковецької,
вул.
Грушевського,
вул.
Минайська,
пр.
Свободи,
вул. Станційна, вул. Анкудінова, вул. Гагаріна, вул. Олександра
Блистіва (вул. Краснодонців), вул. Урожайна, м-н Дравці круг,
міський цвинтар „Барвінок”;
зворотній напрямок: міський цвинтар „Барвінок”, м-н Дравці,
вул. Урожайна, вул. Олександра Блистіва (вул. Краснодонців),
вул. Гагаріна, вул. Анкудінова, вул. Станційна, пр. Свободи,
вул. Минайська, вул. Грушевського, вул. М.Заньковецької,
вул. Легоцького, вул. Перемоги)

звичайний

12.5/13.0

„пл. Корятовича – міський цвинтар „Барвінок”

5

158

(прямий напрямок: пл. Корятовича, вул. Підгірна,
вул. Собранецька, вул. Митна, пл. Дружби Народів,
пл. Б.Хмельницького, вул. Л.Толстого, пл. Ш.Петефі,
вул.
Мукачівська,
вул.
Анкудінова,
вул.
Гагаріна,
вул. Олександра Блистіва (вул. Краснодонців), вул. Урожайна,
м-н Дравці круг, міський цвинтар „Барвінок”;
зворотній напрямок: міський цвинтар „Барвінок”, м-н. Дравці,
вул. Урожайна, вул. Олександра Блистіва (вул. Краснодонців),
вул. Гагаріна, вул. Руська, вул. Митрака, пл. Ш.Петефі,
вул. Л.Толстого пл. Б.Хмельницького, пл. Дружби Народів,
вул. Володимира Гошовського (вул. Боженка), вул. Довженка,
пл.Поштова, пл. Корятовича)

звичайний

11.2/11.5

1

від 52

7:05

17:50

60-120

щоденно

