
Укласти  

 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 
28.09.2017 р.                                         Летичів                                              № 151 
 

 

Про проведення конкурсу на визначення 

автомобільного перевізника за міським 

маршрутом Летичів Автовокзал - Щедрова  

смт. Летичів. 
 

 

Керуючись ст.ст.7, 43, 44, 45 Закону України «Про автомобільний 

транспорт»,  Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008р. №1081 

«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування», ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради 

  

В И Р І Ш И В: 

 

1.  Затвердити Умови проведення конкурсу з визначення автомобільних 

перевізників на автобусних маршрутах загального користування (далі – Умови). 

(Додаток №1).  

2.   Доручити конкурсному комітету з визначення автомобільних перевізників 

керуватися у свої діяльності як нормативною базою, так і Умовами. 

3. Оголосити конкурс з визначення автомобільного перевізника на автобусному 

маршруті загального користування Летичів  Автовокзал- Щедрова. 

4. Опублікувати в «Летичівській газеті», не пізніше ніж за 30 календарних днів 

до початку конкурсу, оголошення про конкурс, яке повинно містити необхідну 

інформацію згідно з п. 28 Порядку проведення конкурсу по визначенню 

перевізників на автобусних маршрутах загального користування, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р.  № 1081. 

5. Укласти тимчасовий договір  з перевізником на автобусному маршруті  

загального користування Летичів Автостанція Щедрова до визначення  

переможця за результатами конкурсу. 

6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

житлово-комунального господарства, інфраструктури, охорони навколишнього 

середовища Стадника В.М.  



 

 

 

Селищний голова                                    І. Тисячний 
 

Додаток №1 

 

 

Умови 

проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на автобусних 

маршрутах загального користування 

 

 1. Замовником перевезень є виконавчий комітет Летичівської селищної ради. 

2. Об’єктом конкурсу є наступний міський автобусний маршрут: 
№ 

рейсу 

 

Найменування 

кінцевих 

зупинок 

Кількість 

оборотних 

рейсів 

Кількість 

автобусів 

для 

забезпечення 

перевезень 

Періодичність 

перевезень 

Пасажиромісткість 

 Летичів 

Автовокзал -

Щедрова 

7 1 

Резерв 

автобусів – 1  

Постійно 34 пасажиромісць 

 

3. Умови конкурсу: 

3.1. Перевезення пасажирів на міському маршруті є перевезення в «звичайному» 

режимі руху; 

3.2. Наявність у перевізників достатньої кількості автобусів пасажиромісткістю 

не менш як 21 місце для сидіння та з пневматичними дверима; 

3.3. Наявність у перевізників резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі 

виходу техніки з ладу у кількості 1 одиниці; 

3.4. Досвід роботи перевізників, пов'язаний з перевезенням пасажирів становить 

не менше 3-х років; 

3.5. Перевізник під час здійснення пасажирських перевезень повинен 

забезпечувати підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого 

складу, здійснювати контроль за технічним станом транспортних засобів перед 

виїздом і виконання регламентних робіт з технічного обслуговування 

транспортних засобів, здійснювати контроль за станом здоров’я водіїв, зберігати 

транспортні засоби під охороною; 

3.6. Для забезпечення безпеки перевезень пасажирів перевізник зобов’язаний 

мати  власну або орендовану виробничу базу. У разі відсутності виробничої бази 

перевізник провадить заходи з забезпечення безпеки перевезень на договірних 

засадах з підприємствами (організаціями), які мають кваліфікованих фахівців для 

здійснення регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту 

транспортних засобів, контролю технічного стану транспортних засобів та  

медичного огляду водіїв перед виїздом на маршрут, охорони транспортних 

засобів, документального контролю за режимом праці та відпочинку водіїв; 



3.7. Не допускається використовувати на міському маршруті автобуси, 

переобладнані з вантажних транспортних засобів; 

3.8. Тарифна політика на міських маршрутах повинна відповідати діючому 

законодавству України в частині затвердження чи погодження тарифів на 

послуги з перевезення пасажирів. 

3,9 Кількість пасажиромісць у вранішній та вечірній рейси (до 08.00 ранку та з 

17.00 до 18.00 повинна бути в 1,5- 2 рази більша за денний рейс. 

4. Документи на конкурс будуть прийматися в робочі дні з 8 до 17 год., з дня 

оприлюднення цього оголошення до 15 год. «31» жовтня 2017 р. за адресою: 

31500, смт. Летичів, вул. Соборна,16.  Документи подаються у запечатаному 

конверті, на  якому претендент вказує свою назву, адресу і найменування об’єкта 

конкурсу, в якому бере участь, із поміткою «Заява на участь у конкурсі на 

маршрут (вказати номер)». 

5. Отримання бланків необхідних документів проводиться в робочі дні з 8 до          

12 год.  до  «30» жовтня 2017 р.  у Летичівській селищній раді за адресою: 31500                

смт. Летичів, вул. Соборна,16. 

6. Початок проведення конкурсу – «10» листопада 2017року о 10 год. в залі 

засідань Летичівської селищної ради (31500, смт. Летичів, вул. Соборна,16). 

7. Телефони для довідок:,9-14-50 

РОЗ’ЯСНЕННЯ: 

    

Внесення плати за участь у конкурсі – не передбачено.  
 


