
Додаток 
до наказу управління розвитку транспорту 
та зв’язку Кіровоградської міської ради  
від «____» квітня 2013 року №____ 

Управління розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради  
оголошує конкурс з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування 

м. Кіровограда на 23 травня 2013 року 
 
 

1. Організатор – управління розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради. 
2. Порядковий номер, основні характеристики кожного об’єкта конкурсу та умови конкурсу: 

№ 
об’єкта 
конкурсу 

№ та назва маршруту 
Кількість 
автобусів 

Норматив 
мінімальної 
кількості 
резерву 

Клас 
автобусів 

Режим руху Розклад руху 

Особливості 
періодичності 
виконання 
перевезень 

Кількість автобусів, 
пристосованих для 

перевезення пасажирів 
з обмеженими 
фізичними 

можливостями 

Обладнання автобусів 
пристроями GPS навігації 

№3 
«вул. Генерала Жадова – 
магазин «Лісовий» 

12 2 

№21 
«вул. Соціалістична – 

МАУП –  
вул. Соціалістична» 

16 2 
1 

№108 
«Кардіоцентр – ТЕЦ» 

10 1 

А  
(не більше 
22 місць) 

маршрутне 
таксі 

затверджено 
паспортом 
маршруту 

постійно 1 

Після укладання договору на 
перевезення пасажирів переможець 
конкурсу забезпечує підключення 
автобусів до єдиної обласної 
системи диспетчеризації з 
використанням супутникової 
системи навігації руху 
транспортних засобів 

№5а 
«вул. Генерала Жадова – 

СТО №1  
(ч/з Облонкодиспансер)» 

20 2 

№8 
«вул. Героїв Сталінграда – 

Завадівка  
(вул. Мотокросна)» 

17 2 

№11 
«вул. Генерала Жадова – 
Залізничний вокзал» 

12 2 

2 

№126 
«Критий ринок –  
вул. Урицького» 

14 2 

А  
(не більше 
22 місць) 

маршрутне 
таксі 

затверджено 
паспортом 
маршруту 

постійно 1 

Після укладання договору на 
перевезення пасажирів переможець 
конкурсу забезпечує підключення 
автобусів до єдиної обласної 
системи диспетчеризації з 
використанням супутникової 
системи навігації руху 
транспортних засобів 



 2 
№ 4 

«Вул. Космонавта Попова 
– Велика Балка» 

16 2 

№ 20 
«Вул. Генерала Жадова – 

Райцентр» 

6 1 

№ 111 
«Стара Балашівка – 
Площа Богдана 
Хмельницького» 

16 2 3 

№ 134 
«Вул. Генерала Жадова  – 
І-й оптовий ринок» 

 

16 2 

А  
(не більше 
22 місць) 

маршрутне 
таксі 

затверджено 
паспортом 
маршруту 

постійно 1 

Після укладання договору на 
перевезення пасажирів переможець 
конкурсу забезпечує підключення 
автобусів до єдиної обласної 
системи диспетчеризації з 
використанням супутникової 
системи навігації руху 
транспортних засобів 

4 

100 
«Вул. Генерала Жадова – 

Лісопаркова» 
 

12 2 І, ІІ 
(але не 
менше 

70 місць) 

звичайний 
режим 

затверджено 
паспортом 
маршруту 

постійно 1 Після укладання договору на 
перевезення пасажирів переможець 
конкурсу забезпечує підключення 
автобусів до єдиної обласної 
системи диспетчеризації з 
використанням супутникової 
системи навігації руху 
транспортних засобів 

 

5 

101 
«Вул. Генерала  

Жадова – Лісопаркова» 
 

12 2 І, ІІ 
(але не 
менше 

70 місць) 

звичайний 
режим 

затверджено 
паспортом 
маршруту 

постійно 1 Після укладання договору на 
перевезення пасажирів переможець 
конкурсу забезпечує підключення 
автобусів до єдиної обласної 
системи диспетчеризації з 
використанням супутникової 
системи навігації руху 
транспортних засобів 

 

6 

102 
«Вул. Садова - 

Вул. Генерала Жадова» 

2 1 I, II 
(але не 
менше 

25 місць) 

звичайний 
режим 

затверджено 
паспортом 
маршруту 

постійно 1 Після укладання договору на 
перевезення пасажирів переможець 
конкурсу забезпечує підключення 
автобусів до єдиної обласної 
системи диспетчеризації з 
використанням супутникової 
системи навігації руху 
транспортних засобів 

 

7 

103 
«Вул.Урицького - 
Вул. Кільцева» 

2 1 I, II 
(але не 
менше 

25 місць) 

звичайний 
режим 

затверджено 
паспортом 
маршруту 

постійно 1 Після укладання договору на 
перевезення пасажирів переможець 
конкурсу забезпечує підключення 
автобусів до єдиної обласної 
системи диспетчеризації з 
використанням супутникової 
системи навігації руху 
транспортних засобів 



 3 

8 

111-а 
«Стара Балашівка – 

Райцентр – 
Стара Балашівка» 

3 1 I, II 
(але не 
менше 

25 місць) 

звичайний 
режим 

затверджено 
паспортом 
маршруту 

постійно 1 Після укладання договору на 
перевезення пасажирів переможець 
конкурсу забезпечує підключення 
автобусів до єдиної обласної 
системи диспетчеризації з 
використанням супутникової 
системи навігації руху 
транспортних засобів 

9 

111-б 
«Стара Балашівка – 

Райцентр – 
Стара Балашівка» 

3 1 I, II 
(але не 
менше 

25 місць) 

звичайний 
режим 

затверджено 
паспортом 
маршруту 

постійно 1 Після укладання договору на 
перевезення пасажирів переможець 
конкурсу забезпечує підключення 
автобусів до єдиної обласної 
системи диспетчеризації з 
використанням супутникової 
системи навігації руху 
транспортних засобів 

10 

126-а 
«Центральний ринок – 
Вул. Урицького» 

 
 

2 1 I, II 
(але не 
менше 

25 місць) 

звичайний 
режим 

затверджено 
паспортом 
маршруту 

постійно 1 Після укладання договору на 
перевезення пасажирів переможець 
конкурсу забезпечує підключення 
автобусів до єдиної обласної 
системи диспетчеризації з 
використанням супутникової 
системи навігації руху 
транспортних засобів 

11 

150 
«Вул. Генерала Жадова – 

Сел. Молодіжне» 

10 1 І, ІІ 
(але не 
менше 

70 місць) 

звичайний 
режим 

затверджено 
паспортом 
маршруту 

постійно 1 Після укладання договору на 
перевезення пасажирів переможець 
конкурсу забезпечує підключення 
автобусів до єдиної обласної 
системи диспетчеризації з 
використанням супутникової 
системи навігації руху 
транспортних засобів 

 
3. Конкурси на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування проводяться відповідно 

до статті 43 Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів 
на автобусному маршруті загального користування (далі - Порядок проведення конкурсу), затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 (із змінами). 
 

4. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об’єкт конкурсу окремо заяву за формою, 
визначеною згідно з додатком 1 Порядку проведення конкурсу і такі документи: 

виписку або витяг з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;  
нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному 

примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);  



 4 
перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням 

марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою «з місцем водія/без місця водія»), VIN – коду транспортного засобу, 
державного номерного знаку, року випуску транспортного засобу;  

копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується для використання на автобусному маршруті;  
копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що 

пропонуються до використання на маршруті;  
копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);  
перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які 

пропонується для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;  
анкету відповідно до пункту 32 та додатку 5 Порядку проведення конкурсу;  
копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників 

податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за останні два квартали. 
Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою 

перевізника-претендента та закріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.  
Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах) з 

позначками № 1 (з документами для участі у конкурсі) та № 2 (з документами, що містять інформацію про те, на який 
об’єкт конкурсу подає документи перевізник – претендент). 

Зазначені документи подаються до управління розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради за 
адресою: м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, буд. 41, кімната 302. 

Кінцевий строк подання документів перевізником-претендентом на конкурс – 29 квітня 2013 року. 
Документи, що надійшли після 29 квітня 2013 року, не розглядаються. 
 
5. Конкурс з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування м. Кіровограда 

відбудеться 23 травня 2013 року о 10.00 у приміщенні Кіровоградської міської ради, за адресою: м. Кіровоград, 
вул. Велика Перспективна, буд. 41, кімната 215. 

 
6. За роз’ясненнями щодо оформлення документів на конкурс, умов конкурсу, одержання необхідної інформації 

про об’єкт конкурсу та одержанням бланків документів для участі в конкурсі перевізник – претендент має право 
звернутися до управління розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради щоденно з 9.00 до 16.00 (перерва 
з 12.00 до 13.00), крім вихідних, за адресою: м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, буд. 41, кімната 302. 
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7. Плата за участь у конкурсі НЕ ВНОСИТЬСЯ. Натомість, перевізникам необхідно подати 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 відповідному оголошенні про проведення конкурсу, розміщеному у офіційному віснику 
Кіровоградської міської ради «Вечірня газета» від 12 квітня 2013 року.  

 
8. Всі особи, які представляють інтереси перевізника-претендента на конкурсі (окрім керівника) повинні мати з 

собою довіреність, надану перевізником-претендентом. 
 
9. Телефон для довідок з питань проведення конкурсу: 24-58-98. 
Сайт Кіровоградської міської ради: kr-rada.gov.ua 

 
 


