
ОГОЛОШУЄТЬСЯ 

конкурс з перевезення пасажирів  на приміських автобусних  

маршрутах загального користування , що проходять у межах території  

Новомиргородської міської територіальної громади, який відбудеться                 

31 травня 2021 року 

 

 

Організатор конкурсу: виконавчий комітет Новомиргородської міської 

ради. 

 

Основні характеристики об'єкта конкурсу:  

№ 

з/п 

Найменування 

маршруту 

Кількість 

оборотних 

рейсів 

Режим руху Періодичність 

виконання 

перевезень 

 

1 Петроострів-

Новомиргород 

1/2 Звичайний Понеділок, вівторок, 

п'ятниця 

2 Оситняжка-

Новомиргород 

1/2 Звичайний Понеділок-п'ятниця 

3 Коробчине-

Новомиргород 

1/2 Звичайний Понеділок-п'ятниця, 

неділя 

4 Кам'янка-

Новомиргород 

1/2 Звичайний Вівторок, п'ятниця, 

неділя 

 

 

Умови конкурсу: 

 Для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських 

автобусних маршрутах загального користування перевізник-претендент 

зобов’язаний забезпечити дотримання Законів України «Про автомобільний 

транспорт» (далі - Закон), «Про ліцензування видів господарської 

діяльності», «Про дорожній рух», Порядку проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 

року № 1081 (далі - Порядок), Правил надання послуг пасажирського 

автомобільного транспорту, затверджених Постановою Кабінету Міністрів 

України від 18 лютого 1997 року № 176. 

 У конкурсі на визначення автомобільного перевізника для роботи на 

приміських автобусних маршрутах загального користування на 

території  Новомиргородської територіальної громади  можуть брати участь 

автомобільні перевізники, які мають ліцензію на той вид послуг, що 

виносяться на конкурс.  

 Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на 

маршрутах загального користування, 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 (із змінами), на маршрутах 

протяжністю до 150 км допускається використання автобусів категорій М2, 

М3. Клас автобусів: на приміських маршрутах І, ІІ, ІІІ, пасажиромісткістю 

не менше    12 пас. Автобуси, які представляються для участі в конкурсі 

повинні пройти технічний огляд, що підтверджується протоколом перевірки 

технічного стану транспортного засобу. 

  

Учасники для участі у конкусрсі повинні подати документи у двох 

закритих конвертах із позначками на кожному конверті № 1 та № 2 

відповідно, з зазначенням дати конкурсу та назви перевізника-претендента, 

який подає документи для участі у конкурсі. 

 

Помістити у конверт із позначкою № 1 документи для участі у 

конкурсі, визначені статтею 46 Закону, за формою згідно з додатком 2 - 4 до 

Порядку, а саме: 

відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному 

маршруті; 

відомості про додаткові умови обслуговування маршруту; 

анкету до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів; 

копії сертифікатів відповідності та екологічності автобусів із 

додатками; 

копію податкового розрахунку сум доходів, нарахованого (сплаченого) 

на користь платника податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1 

ДФ) за останній квартал. 

Помістити у конверт з позначкою № 2, відповідно до статті 46 Закону, 

заяву на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування,  встановленого згідно з додатком 1 до Порядку 

зразка,  з зазначенням автобусного маршруту загального користування на 

якому має намір працювати. 

Документи, подані перевізником-претендентом для участі у конкурсі, 

пронумеровуються, прошиваються, підписуються перевізником або 

уповноваженою особою автомобільного перевізника із зазначенням кількості 

сторінок цифрами і словами. 

Документи та зазначена в них інформація, що подані автомобільними 

перевізниками-претендентами для участі у конкурсі, повинні бути 

достовірними станом на дату подання таких документів на конкурс і на дату 

проведення самого конкурсу. 

 



 Видача бланків, отримання необхідної інформації щодо об'єкту 

конкурсу та прийом документів здійснюються у відділі з питань 

економічного розвитку та інвестицій Новомиргородської міської ради в 

робочі дні тижня з 8:00 до 17:15 (п’ятниця до 16:00) години (перерва з 12:00 

до 13:00)  за адресою: місто Новомиргород, вулиця Соборності 227/7, (другий 

поверх).  

 Кінцевий термін прийняття документів: до 21 травня 2021 

року  включно до 17:15 годин. Документи, 

які  надійшли   до   організатора   після встановленого строку, не 

розглядаються. 

 Плата за участь у конкурсі не вноситься. Натомість, перевізникам-

претендентам необхідно подати до конверту з позначкою № 1  довідки 

довільної форми з інформацією про те, що перевізником-претендентом 

(вказати найменування перевізника-претендента) не вносилась плата за 

участь у конкурсі у зв’язку з відсутністю такої вимоги в відповідному 

оголошенні про проведення конкурсу. 

 Конкурс  відбудеться: 31 травня 2021 року о 14:00 у актовій залі 

Новомиргородської міської ради за адресою: місто Новомиргород,                  

вул. Соборності 227/7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ 

конкурс з перевезення пасажирів  на міських автобусних  

маршрутах загального користування , що проходять у межах території  

Новомиргородської міської територіальної громади, який відбудеться 

31 травня 2021 року 

 

Організатор конкурсу: виконавчий комітет Новомиргородської міської 

ради. 

 

Основні характеристики об'єкта конкурсу:  

№ 

з/п 

Номер 

маршруту 

Найменування 

початкових та 

кінцевих 

зупинок 

Кількість 

оборотних 

рейсів 

Режим 

руху 

Періодичність 

виконання 

перевезень 

1 № 1 АС 

Новомиргород-

Залізничний 

вокзал-АЗС 

11 Маршрутне 

таксі 

Щодня крім 

суботи 

2 № 2 АС 

Новомиргород-

АЗС 

9 Маршрутне 

таксі 

Щодня крім 

суботи 

 

Умови конкурсу: 

 Для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування перевізник-претендент зобов’язаний 

забезпечити дотримання Законів України «Про автомобільний транспорт» 

(далі - Закон), «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про 

дорожній рух», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (далі - Порядок), 

Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, 

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 

року № 176. 

 У конкурсі на визначення автомобільного перевізника для роботи на 

міських автобусних маршрутах загального користування на 

території  Новомиргородської територіальної громади  можуть брати участь 

автомобільні перевізники, які мають ліцензію на той вид послуг, що 

виносяться на конкурс.  

 Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на 

маршрутах загального користування, 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 (із змінами), на маршрутах 

протяжністю до 150 км допускається використання автобусів категорій М2, 



М3. Клас автобусів: на приміських маршрутах І, ІІ, ІІІ, пасажиромісткістю 

не менше    12 пас. Автобуси, які представляються для участі в конкурсі 

повинні пройти технічний огляд, що підтверджується протоколом перевірки 

технічного стану транспортного засобу. 

 

 Учасники для участі у конкусрсі повинні подати документи у двох 

закритих конвертах із позначками на кожному конверті № 1 та № 2 

відповідно, з зазначенням дати конкурсу та назви перевізника-претендента, 

який подає документи для участі у конкурсі. 

 

Помістити у конверт із позначкою № 1 документи для участі у 

конкурсі, визначені статтею 46 Закону, за формою згідно з додатком 2 - 4 до 

Порядку, а саме: 

 

відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному 

маршруті; 

відомості про додаткові умови обслуговування маршруту; 

анкету до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів; 

копії сертифікатів відповідності та екологічності автобусів; 

   копію податкового розрахунку сум доходів, нарахованого (сплаченого) 

на користь платника податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1 

ДФ) за останній квартал. 

Помістити у конверт з позначкою № 2, відповідно до статті 46 Закону, 

заяву на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування,  встановленого згідно з додатком 1 до Порядку 

зразка,  з зазначенням автобусного маршруту загального користування на 

якому має намір працювати. 

Документі, подані перевізником-претендентом для участі у конкурсі, 

пронумеровуються, прошиваються, підписуються перевізником або 

уповноваженою особою автомобільного перевізника із зазначенням кількості 

сторінок цифрами і словами. 

Документи та зазначена в них інформація, що подані автомобільними 

перевізниками-претендентами для участі у конкурсі, повинні бути 

достовірними станом на дату подання таких документів на конкурс і на дату 

проведення самого конкурсу. 

 Видача бланків, отримання необхідної інформації щодо об'єкту 

конкурсу та прийом документів здійснюються у відділі з питань 

економічного розвитку та інвестицій Новомиргородської міської ради в 

робочі дні тижня з 8:00 до 17:15 (п’ятниця до 16:00) години (перерва з 12:00 



до 13:00)  за адресою: місто Новомиргород, вулиця Соборності 227/7, (другий 

поверх).   

 Кінцевий термін прийняття документів: до 21 травня 2021 

року  включно до 17:15 годин. Документи, 

які  надійшли   до   організатора   після встановленого строку, не 

розглядаються. 

 Плата за участь у конкурсі не вноситься. Натомість, перевізникам-

претендентам необхідно подати до конверту з позначкою № 1  довідки 

довільної форми з інформацією про те, що перевізником-претендентом  

(вказати найменування перевізника-претендента) не вносилась плата за 

участь у конкурсі у зв’язку з відсутністю такої вимоги в відповідному 

оголошенні про проведення конкурсу. 

 Конкурс  відбудеться: 31 травня 2021 року о 14:00 годині у актовій 

залі Новомиргородської міської ради за адресою: місто Новомиргород,                   

вул. Соборності 227/7. 

 


