УКРАЇНА
ГАЙСИНСЬКА МІСЬКА РАДА
Гайсинського району Вінницької області
РІШЕННЯ
24 червня 2021 р.№124.
Про заходи з організації автобусних
пасажирських перевезень в межах
Гайсинської територіальної громади
З метою належного забезпечення організації пасажирських перевезень
між населеними пунктами Гайсинської територіальної громади, керуючись
Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту,
затверджених постановою КМУ №176 від 18.02.1997, Порядком проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального
користування, затвердженим постановою КМУ №1081 від 03.12.2008, Законом
України «Про автомобільний транспорт» статтями 26, 54 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконком Гайсинської міської ради
ВИРІШИВ:
1.Затвердити мережу та розклад руху приміських автобусних маршрутів
загального користування для перевезення пасажирів в межах Гайсинської
територіальної громади (Додаток 1).
2.Затвердити конкурсний комітет з організації проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на приміських маршрутах загального користування які
не виходять за межі Гайсинської територіальної громади (Додаток 2).
3.Затвердити Умови проведення конкурсу з організації проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на приміських маршрутах загального користування які
не виходять за межі Гайсинської територіальної громади та перелік об’єктів
конкурсу (Додаток 3).
4.Затвердити оголошення про проведення конкурсу з організації проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на приміських маршрутах загального
користування які не виходять за межі Гайсинської територіальної громади
(Додаток 4).
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пашистого І.О.
Міський голова

А.І.Гук

Додаток 1
до рішення виконкому
Гайсинської міської ради
від 24 червня 2021 р. №124
Мережа та розклад руху
приміських автобусних маршрутів загального користування, що не
виходять за межі території Гайсинської територіальної громади
(внутрішньорайонні маршрути)

№
п/п

1.

2.

№
мар
шру
ту/
№
рейс
у

9г16г

33г40г

Коротка характеристика
маршруту
найменування
маршруту
час відправлення
з кінцевих
пунктів
Гайсин
(Соборна 55
– с.ШураБондурівськ
а

Гайсин
(Соборна 40)
-ст.Зятківці

Вівторок,
четвер: 7:25, 8:10
Неділя:
12:55, 13:45

Вівторок, четвер:
5:50, 6:35.
Неділя:
11:15, 12:05

Гайсин АС –
с.Степашки

5:30, 6:30,
12:20, 13:30,
17:15,18.20

4.

61г66г

Гайсин АС –
с.Губник

5:40, 6:50,
13:05, 14.20,
П’ятниця:
17:50, 19:05

5.

67г72г

Гайсин АС –
с.Крутогорб

6:10, 7:00,
11:40, 12:30,
17:20, 18:10

3.

6.

55г60г

73г76г

Гайсин АС –
с.Адамівка

6:00, 7:00,
11:00, 12:00

протяжність
км

19

19

Параметри
комфортності
автобусів
кількість:
основний +
резервний

М2, М3,
А, I, II

М2,
М3, А,
І, ІІ

26

М2,
М3, А,
І, ІІ

29

М2,
М3, А,
І, ІІ

13

М2,
М3, А,
І, ІІ

18

М2,
М3, А,
І, ІІ

1+1

1+1

1+1

Особливос
ті
періодично
сті
перевезен
ь
Постійно,
виконуєтьс
яу
вівторок
четвер та
неділю
Постійно,
виконуєтьс
яу
вівторок
четвер та
неділю
постійно,
щоденно
крім
суботи

1+1

Постійно,
щоденно
крім
суботи

1+1

Постійно,
щоденно
крім
суботи

1+1

Постійно
виконуєт
ься у
четвер

7

77г86г,
177г
202г

Гайсин (Пл.1
Травня) КислякКарбівка

8

103г
128г

Гайсин (Пл.1
Травня)ЧечелівкаРахнівка

9

10

129г
150г

151г
172г

Куна - Гайсин
(К.Ринок)

Куна - Гайсин
(К.Ринок)

Субота:
6:30, 7:00, 8:10,
8:40, 11:15, 11:40;
Щоденно крім
неділі:
13:40, 14:10,
17:30, 18:00;
Щоденно крім
суботи та неділі:
7:40, 7:55,
9:15, 9:40
10:15, 10:40
13:00, 13:20
16:40, 16:55
Неділя:
5:30, 6:00, 6:30,
7:00, 7:45, 8:00,
8:15, 8:40, 9:00,
9:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:40,
12:10, 12:40
6:40, 7:15, 7:40,
8:10, 9:30, 10:00,
11:00, 11:30,
11:55, 12:20,
15:00, 15:30,
17:30, 18:00
Четвер:
5:30, 6:05
6:50, 7:20, 7:50,
8:20, 8:50, 9:20,
9:50, 10:20, 10:50,
11:20, 11:50,
13:20, 13:50,
14:20, 14:50,
15:20, 15:50,
16:20, 16:50,
17:20, 17:50, 18:20
7:20, 7:50, 8:20,
8:50, 9:20, 9:50,
10:20, 10:50,
11:20, 11:50,
12:20, 12:50,
13:20, 14:50,
15:20, 15:50,
16:20, 16:50,
17:20, 17:50,
18:20, 18:50

11

М2,
М3, А,
І, ІІ

1+1

Постійно,
щоденно

11/15,5

М2,
М3, А,
І, ІІ

1+1

Постійно,
щоденно

1+1

Постійно,
щоденно

1+1

Постійно,
щоденно

9

9

М2,
М3, А,
І, ІІ

11

12

206г
219г

220г
227г

Гайсин (Пл.1
Травня)Огіївка

Гайсин
(Соборна 40)
–с.Кочурів

6:30, 7:10, 7:50,
8:05, 9:05, 9:45,
10:25, 10:40,
11:05, 11:45,
13:10, 13:50,
17:05, 17:45
Вівторок,
четвер:
9:00, 9:15
Неділя:
14:35, 14:50

Секретар виконавчого комітету

22/10

4,6

М2,
М3, А,
І, ІІ

М2, М3,
А, I, II

1+1

1+1

А.П.Філімонов

Постійно,
щоденно,
крім
суботи
Постійно,
виконуєтьс
яу
вівторок
четвер та
неділю

Додаток 2
до рішення виконкому
Гайсинської міської ради
від 24 червня 2021 р. №124
СКЛАД
конкурсного комітету з організації організації проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на приміських маршрутах загального
користування які не виходять за межі Гайсинської територіальної громади

ПАШИСТИЙ
Ігор Олексійович
МІЩЕНКО
Олександр Олегович
БУГРИМ
Євген Дмитрович
КИЛИМНИК
Віталій Анатолійович

БЕРЕЗНЕР
Володимир Анатолійович

КАНИШИН
Сергій Юрійович

заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, голова конкурсного
комітету
начальник юридичного відділу Гайсинської
міської ради, заступник голови конкурсного
комітету
Спеціаліст І-ї категорії юридичного відділу
Гайсинської міської ради, секретар
конкурсного комітету
Головний спеціаліст відділу надання
адміністративних послуг у Вінницькій області
Подільського міжрегіонального управління
Укртрансбезпеки (за згодою)
начальник Гайсинського відділу
камеральних перевірок управління з питань
виявлення та опрацювання податкових ризиків
ГУ ДПС у Вінницькій області
(за згодою)

представник Гайсинської районної Спілки
ветеранів Афганістану (за згодою)

ГАЛУЗИНСЬКИЙ
Микола Миколайович

голова Гайсинська міська організація ветеранів
України (за згодою)

МУНТЯН
Антон Стефанович

представник Гайсинської районної організації
ветеранів України (за згодою)

ДАНИЛЮК
Микола Миколайович

голова громадської організації «Спілка
учасників бойових дій АТО Гайсина
та Гайсинського району» (за згодою);

ДЖУЛЕПА
Андрій Анатолійович

старший інспектор управління патрульної
поліції у Вінницькій області Департаменту
патрульної поліції (за згодою)

КСЕНЧЕНКО
Володимир Юрійович

начальник територіального сервісного центру
МВС 0542 м. Гайсин (за згодою)

ОЧЕРЕТНЮК
Павло Іванович

ПОВОРОЗНЮК
Микола Іванович

Секретар виконавчого комітету

голова Гайсинської районна організації
інвалідів війни, збройних сил України,
учасників бойових дій (за згодою)
голова громадської організації Гайсинська
територіальна організація ветеранів та інвалідів
«Союз Чорнобиль»
(за згодою)

А.П.Філімонов

Додаток 3
до
рішення
виконкому
Гайсинської
міської
ради
від 24 червня 2021 р. №124
УМОВИ
проведення конкурсу на перевезення пасажирів на приміських
автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі
території Гайсинської територіальної громади
(внутрішньорайонні маршрути)
Умови проведення конкурсу з визначення пасажирських автомобільних
перевізників з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за
межі території Гайсинської територіальної громади (далі – Умови), розроблено
відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Правил надання
послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 (із змінами),
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами), 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
Міністерством юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (із
змінами), і визначають умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати
автомобільні перевізники, визначені на відповідному об’єкті конкурсу.
2. Терміни в цих Умовах вживаються в значенні, наведеному в законодавстві
у сфері автомобільного транспорту.
3. Організатором проведення конкурсу з перевезення пасажирів
автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального
користування, що не виходять за межі території Гайсинської територіальної
громади (далі – Конкурс), виступає Гайсинська міська рада (далі –
Організатор).
Організатор виконує функції робочого органу з підготовки матеріалів щодо
умов Конкурсу, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з
переможцями конкурсу та інших матеріалів.
4. Метою проведення Конкурсу є створення конкурентного середовища,
визначення на конкурсних засадах автомобільних перевізників, здатних
забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на
приміських автобусних маршрутах, дотримання вимог законодавства України
на автомобільному транспорті.

5. Ці Умови поширюються на Організатора, членів конкурсного комітету з
визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських
автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі
території Гайсинської територіальної громади, та перевізників -претендентів.
Виконання цих умов є обов’язковим.
6. Конкурс є відкритим для всіх претендентів. Рішення щодо проведення
Конкурсу приймає Організатор. Для підготовки та проведення Конкурсу
Організатор утворює конкурсний комітет з організації та проведення у
Гайсинській міській раді конкурсу з визначення пасажирських автомобільних
перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування,
що не виходять за межі території Гайсинської територіальної громади, (далі –
конкурсний
комітет).
Персональний
склад
конкурсного
комітету
затверджується рішенням виконкому Гайсинської міської ради.
7. Оголошення про проведення Конкурсу не пізніше ніж за 30 календарних
днів до початку конкурсу оприлюднюється через друковані засоби масової
інформації та розміщується на офіційному веб-сайті Гайсинської міської ради.
8. Об’єктом Конкурсу є маршрут або кілька маршрутів приміського
автобусного сполучення загального користування, які входять до визначеного
Організатором Переліку об’єктів конкурсу з визначення пасажирських
автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального
користування, що не виходять за межі території Гайсинської територіальної
громади, згідно з додатком.
9. На Конкурс виносяться маршрути із затвердженими паспортами.
Розроблення паспортів автобусних маршрутів здійснюється за рахунок
перевізників-претендентів.
10. Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на
приміських автобусних маршрутах загального користування, має відповідати
таким критеріям:
1) для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на
внутрішньорайонних 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 від 12 квітня 2007 року № 285, зареєстрованим
Міністерством юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (із
змінами), на приміських маршрутах – автобусів категорій М2 класу А та В та
(або) категорії М3 класу А, В, І, ІІ, ІІІ.

2) рухомий склад, що пропонується перевізником - претендентом для
перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за технічними та екологічними
показниками, пасажиромісткістю відповідати вимогам чинного законодавства у
сфері автомобільного транспорту;
11. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюється відповідно до
державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування
населення.
12. Перевізник-претендент зобов’язаний мати достатню кількість
транспортних засобів для виконання перевезень, що визначені для
обслуговування об’єкту конкурсу та перевезень, які повинні виконуватися
відповідно до чинних договорів (дозволів). Достатня кількість транспортних
засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання
перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10
відсотків необхідної кількості автобусів для виконання перевезень.
13. Автотранспортні засоби, які пропонуються перевізниками претендентами для резерву, повинні бути не нижче за показниками категорії,
класу, комфортності основних автотранспортних засобів, які пропонуються для
обслуговування маршруту.
14. У разі відсутності перевізників - претендентів, які мають автобуси, що
відповідають цим Умовам, Конкурс проводиться серед претендентів, які
пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають
вимогам безпеки, але не відповідають цим Умовам за класом,
пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням поданих
інвестиційних проектів - зобов’язань щодо оновлення парку автобусів, які
будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п’яти років.
У разі відсутності у 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 на
даному маршруті, а також інвестиційний проект-зобов’язання щодо оновлення
парку автобусів на цьому маршруті у термін до п’яти років.
15. Забезпечення роботи на об’єкті конкурсу, який включає приміські
автобусні маршрути загального користування, транспортних засобів,
пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення, в кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів до 31
грудня 2021 року та до 50 відсотків з 1 січня 2022 року.

Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для
користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнямм опорнорухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх
звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та
звукових систем у салоні для оголошення зупинок. Загальний перелік
відповідних вимог встановлюється згідно з порядком визначення класу
комфортності автобусів, сфери їх використання за видами сполучень та
режимами руху, затвердженого Мінінфраструктури.
16. Перевізник зобов’язаний здійснювати пільгові перевезення пасажирів
відповідно до законодавства.
17. Організатор укладає з переможцем Конкурсу договір про перевезення
пасажирів на термін від трьох до п’яти років, у разі відсутності у переможця
конкурсу автотранспортних засобів, що відповідають цим Умовам за класом,
пасажиромісткістю, параметрами комфортності, але відповідають вимогам
безпеки, Організатор укладає з ним договір терміном на один рік.
18. До участі в Конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які
визначені в статті 45 Закону України «Про автомобільний транспорт» та пункті
12 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами).

Секретар виконавчого комітету

А.П.Філімонов

ДОДАТОК
до Умов конкурсу з
перевезення
пасажирів
на
приміських
автобусних
маршрутах
загального
користування, що не виходять
за межі території Гайсинської
територіальної
громади
(внутрішньорайонні маршрути)
Перелік об’єктів конкурсу на перевезення пасажирів на приміських
автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі
території Гайсинської територіальної громади (внутрішньорайонні
маршрути)
№
Об’єкта
конкурс
у

Найменування
маршруту

1.

Гайсин (Соборна 55 – с.Шура-Бондурівська
Гайсин (Соборна 40) -ст.Зятківці
Гайсин (Соборна 40) –с.Кочурів

2.

Гайсин АС – с.Степашки

3.

Гайсин АС – с.Губник

4.

Гайсин АС – с.Крутогорб

5.

Гайсин АС – с.Адамівка

6.

Гайсин (Пл.1 Травня) - Кисляк-Карбівка

7.

Гайсин (Пл.1 Травня)-Чечелівка-Рахнівка

8.
9.
10.

Куна - Гайсин (К.Ринок)
Куна - Гайсин (К.Ринок)
Гайсин (Пл.1 Травня)-Огіївка

Секретар виконавчого комітету

А.П.Філімонов

Додаток4
до
рішення
виконкому
Гайсинської міської ради
від 24 червня 2021 р. №124
Оголошення
про проведення конкурсу на перевезення пасажирів на приміських
автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі
Гайсинської територіальної громади (внутрішньорайонні маршрути)
ОГОЛОШЕННЯ
ДО УВАГИ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ
Організатор перевезення – Гайсинська міська рада
Перелік об’єктів конкурсу на перевезення пасажирів на приміських
автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі
території Гайсинської територіальної громади (внутрішньорайонні
маршрути)
№
Об’єкта
конкурс
у

Найменування
маршруту

1.

Гайсин (Соборна 55 – с.Шура-Бондурівська
Гайсин (Соборна 40) -ст.Зятківці
Гайсин (Соборна 40) –с.Кочурів

2.

Гайсин АС – с.Степашки

3.

Гайсин АС – с.Губник

4.

Гайсин АС – с.Крутогорб

5.

Гайсин АС – с.Адамівка

6.

Гайсин (Пл.1 Травня) - Кисляк-Карбівка

7.

Гайсин (Пл.1 Травня)-Чечелівка-Рахнівка

8.
9.
10.

Куна - Гайсин (К.Ринок)
Куна - Гайсин (К.Ринок)
Гайсин (Пл.1 Травня)-Огіївка

Конкурси на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального
користування проводяться відповідно до статті 42 Закону України «Про
автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу
з
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня
2008 № 1081 (далі - Порядок) та Умов конкурсу з перевезення пасажирів на
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за
межі території району (внутрішньорайонні маршрути), затверджених рішенням
виконавчого комітету Гайсинської міської ради від 24 червня 2021 року
№124.
Для участі в конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об’єкт
конкурсу окремо заяву та такі документи:
1) 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);
2) 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 знака, року випуску транспортного засобу;
3) копії ліцензійних карток, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних
засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до
використання на маршруті;
4) копію документа, що підтверджує проведення процедури санації
(за умови проведення санації);
5) перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з
обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на
автобусному маршруті, або письмову інформацію про їх відсутність;
6) анкету встановленого зразка;
7) копію штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з
них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали;
8) розрахунок тарифів вартості проїзду і перевезення багажу на
автобусному маршруті.
Документи для участі в конкурсі в закритому конверті з позначкою № 1
та конверт з позначкою № 2 (який містить заяву), опускаються в скриньку
з
позначкою «Для документів на конкурс» до 06 серпня 2021 року включно за
адресою: вул. 1 Травня, 7 поверх 1, каб. 4 Гайсинської міської ради з 9.00 до
12.00 та з 13.00 до 16.00 (робочі дні). На конвертах № 1 та № 2 необхідно
зазначити дату конкурсу на участь у якому подаються документи, та назву
перевізника-претендента.
Засідання конкурсного комітету буде проведено 20 серпня 2021 року
за адресою: 23700, м. Гайсин, вул. 1 Травня, 7, зал засідань (1 поверх).
Початок роботи о 10.00.

За отриманням інформації щодо умов до об’єкта конкурсу, номерів рейсів
та розклад руху автобусів на маршруті, пасажиромісткості транспортних
засобів, отримання анкет, бланків тощо звертатись до юридичного відділу
Гайсинської міської ради (1 поверх адміністративної будівлі, каб.7). Телефон
для довідок: (04334) 2-21-60.
Всі особи, які представляють інтереси перевізника-претендента на
конкурсі (окрім керівника), повинні мати з собою довіреність, надану
перевізником-претендентом.
Кінцевий термін прийняття документів для участі в конкурсі 06 серпня
2021 року.
Секретар виконавчого комітету

А.П.Філімонов

