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УМОВИ 

конкурсу з визначення автомобільних перевізників 

на приміських автобусних маршрутах загального користування, 

що не виходять за межі Самбірського району 

 

І. Загальні положення 

1.1 Умови проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на 

приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі 

території Самбірського району (далі – Умови) розроблено відповідно до Законів 

України «Про автомобільний транспорт», Правил надання послуг пасажирського 

автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 18 лютого 1997 року № 176, зі змінами та доповненнями, Порядку проведення 

конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 

2008 року № 1081, зі змінами та доповненнями (далі - Порядок проведення конкурсу), 

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, який зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766, зі змінами та 

доповненнями, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на 

відповідному об'єкті конкурсу. 

1.2. Організатором проведення конкурсів з визначення автомобільних 

перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не 

виходять за межі території Самбірського району є Самбірська районна державна 

адміністрація (далі – Організатор). 

1.3. Конкурс на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування проводиться відповідно до Закону України «Про автомобільний 

транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 3 грудня 2008 року за № 1081 (із змінами та доповненнями), інших 

нормативних актів у сфері транспортного обслуговування. 

Зареєстровано у Самбірському 

міськрайонному управлінні 

юстиції у Львівській області 

“20” квітня 2016 р. за № _2/225_ 

Уповноважена особа органу державної  

реєстрації ________підпис________ 
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1.4. Терміни в цих Умовах вживаються в значенні, наведеному в законодавстві 

у сфері автомобільного транспорту. 

1.5. Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження 

монополізму на ринку пасажирських перевезень, обмеження монополізму на ринку 

пасажирських транспортних послуг та вибір на конкурсних засадах Перевізників, які 

спроможні забезпечити належну якість обслуговування перевезень пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування. 

ІІ Об’єкти конкурсу 

2.1 Об’єктом конкурсу є маршрути або кілька маршрутів приміського 

автобусного сполучення загального користування, які не виходять за межі території 

Самбірського району згідно з додатком №1 до Умов. 

ІІІ Вимоги до претендентів 

3.1 Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на приміських 

автобусних маршрутах загального користування, має відповідати таким критеріям: 

для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на 

приміських  автобусних маршрутах, згідно з Порядком визначення класу 

комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та 

режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв’язку  України 

віл 12 квітня 2007 року № 285. який зареєстровано  в Міністерстві юстиції України 

14 травня 2007 року за № 499/13766, зі змінами та доповненнями, клас автобусів на 

приміських маршрутах -  автобусів категорії М2 та М3. Клас автобусів на приміських 

маршрутах - А, В, І, II, IІІ; 

рухомий склад, що пропонується  перевізником-претендентом для перевезення 

пасажирів на маршрутах, повинен за технічним та екологічними показниками, 

пасажиромісткістю відповідати вимогам чинного законодавства у сфері 

автомобільного транспорту; 

3.2 Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюються відповідно до 

державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення . 

3.3 Для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних 

маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району, 

перевізник-претендент повинен мати достатню кількість транспортних засобів для 

виконання перевезень та достатню кількість резервних автобусів, яка становить 

10 відсотків для автобусів приміського сполучення. 

3.4 Автотранспортні засоби, які пропонуються перевізниками-претендентами 

для резерву, повинні бути не нижчими за показниками категорії, класу, комфортності 

основним автотранспортним засобам, які пропонуються для обслуговування 

маршруту. 

3.5. Перевізники-претенденти зобов’язані здійснювати пільгові перевезення 

пасажирів згідно з чинним законодавством 

3.6 На кожному об’єкті конкурсу, який включає приміські автобусні маршрути 

загального користування забезпечується робота не менш як одного транспортного 

засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними 

можливостями. 

3.7 Додатковою умовою конкурсу є наявність GPS-модулів, або угоди у формі 

заяви довільної форми щодо зобов’язання обов‘язкового встановлення GPS-модулів 



на транспортні засоби (автобуси), які будуть використовуватися на маршруті, що є 

об‘єктом конкурсу, з подальшим підключенням до єдиного реєстру. 

3.8 До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які 

визначені в пункті 12 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081.  

3.9 Відповідно до вимог статті 44 Закону України «Про автомобільний 

транспорт» у разі відсутності в перевізників-претендентів  автобусів, що відповідають 

цим  Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, але 

відповідають вимогам безпеки, вони мають право подавати до конкурсного комітету 

заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику наявних 

автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати наданому маршруті, 

а також інвестиційний проект-зобов'язання щодо оновлення парку автобусів на цьому 

маршруті у термін до п'яти років. 

У разі відсутності перевізників-претендентів , які мають автобуси, що 

відповідають цим Умовам, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують 

використовувати на даному маршруті автобуси, що виповідають вимогам безпеки, але 

не відповідають цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами 

комфортності, з урахуванням поданих  інвестиційних проектів – зобов'яэань щодо 

оновлення парку автобусів, які будуть повністю виповідати всім вимогам у термін до 

5 років. 

 

 

 

 

Керівник апарату районної 

державної адміністрації       Руслана Ревть 
 

Додаток 1 до Умов конкурсу з 

визначення автомобільних перевізників 

на приміських автобусних маршрутах 

загального користування, що не 

виходять за межі Самбірського району 

 

Перелік 

об’єктів з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах 

загального користування, що не виходять за межі Самбірського району 
 

№ з/п № маршруту Назва маршруту Режим руху або 

порядок здійснення 

перевезень 

1. 414 Самбір АС - Воютичі звичайний 

2. 

415 

Самбір АС – Погірці з 

виконанням окремих рейсів в 

Конюшки 

звичайний 

3. 411 Никловичі - Рудки АС - Погірці звичайний 



№ з/п № маршруту Назва маршруту Режим руху або 

порядок здійснення 

перевезень 

4. 411 Никловичі - Рудки АС - Погірці звичайний 

5. 380 Самбір АС - Рогізно звичайний 

6. 388 Самбір (вул. Валова) - Вільшаник звичайний 

7. 391 Самбір АС - Ковиничі звичайний 

8. 392 Самбір АС - Баранівці звичайний 

9. 394 Самбір (вул. Валова) - Кульчиці звичайний 

10. 397 Самбір (вул. Валова) - Пиняни звичайний 

11. 393 Самбір (вул. Валова) - Викоти звичайний 

12. 

401 А 

Самбір (вул. Снігурського) - 

Самбір (вул. Валова) - 

Стрілковичі 

звичайний 

13. 
401 

Самбір (вул. Валова) - 

Стрілковичі 

звичайний 

14. 395 Самбір (вул.Валова) - Гординя звичайний 

15. 376 Самбір (вул. Валова) - Сусолів звичайний 

16. 402 Дубрівка - Самбір АС - Купновичі звичайний 

17. 
402 

Дубрівка - Самбір АС .- 

Купновичі 

звичайний 

18 403 Самбір АС - Бірчиці звичайний 

19. 
408 

Самбір (школа №3) - Самбір (вул. 

Валова) - Ралівка 

звичайний 

20. 
410 

Самбір (вул. Валова) - Велика 

Озимина - Залужани 

звичайний 

21 406 Самбір (вул. Валова) - Бабино звичайний 

22. 389 Самбір АС - Лановичі звичайний 

23. 398 Самбір АС - Калинів звичайний 

24. 383 Самбір (вул. Валова) - Чуква звичайний 

25. 384 Самбір АС - Сприня* звичайний 

26. 385 Самбір АС - Звір* звичайний 
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