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    УКРАЇНА 
 

СЛОВ 'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА      ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від ________________№ _________ 
м. Слов'янськ    
 
 
Про затвердження Умов конкурсу з 
перевезення пасажирів на міському автобусному  
маршруті загального користування  
в місті Слов’янську 
 
 
 Керуючись  Законами України  «Про автомобільний транспорт», «Про транспорт», «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про основи 
соціальної захищенності інвалідів в Україні», ст.30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постановами Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 року №176 
«Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного  транспорту» (із 
змінами та доповненнями) та від 03.12.2008 року №1081 «Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування» (із змінами та доповненнями), наказом Міністерства транспорту та зв'язку 
України від 12.04.2007 №285 «Про затвердження Порядку визначення класу комфортності 
автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та рижимами руху», 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за №499/13766, враховуючи рішення 
Слов'янської міської ради від 24.12.2016 №37-ХІХ-7 «Про затвердження меж діяльності органів 
самоорганізації населення – комітетів мікрорайонів м.Слов'янська», від 11.09.2015                     
№15-LХХХІІ-6 «Про перейменування вулиці Володарського міста Слов'янська», від 11.09.2015 
№17-LХХХІІ-6 «Про перейменування вулиці Ворошилова міста Слов'янська», розпорядження 
голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 20.05.2016 №415 «Про перейменування вулиць та інших об'єктів топоніміки в межах 
населених пунктів Донецької області», лист Донецького обласного територіального відділення 
Антимонопольного комітету України від ________ №______,  виконком міської ради  
 
ВИРІШУЄ: 
 

1. Затвердити Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному 
маршруті загального користування в місті Слов’янську (додається).  

2. Доручити відділу транспорту та зв'язку Слов'янської міської ради (Макієнко) 
опублікувати дане рішення в газеті «Славянские объявления». 

3. Дане рішення вступає в силу з дня його опублікування. 
4. Рішення виконавчого комітету Слов'янської міської ради від 06.05.2015 №248 «Про 

затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті 
загального користування в місті Слов'янську на 2015 рік» та від 07.12.2016 №814 «Про 
затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті 
загального користування в місті Слов'янську на 2016 рік» визнати такими, що втратили 
чинність. 

5. Пукт 1 рішення виконкому Слов’янської міської ради від 07.12.2011 №799 «Про 
затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті 



загального користування в місті Слов’янськ» та пункт 1 рішення виконкому Слов'янської  
міської ради  від 05.09.2012 №510 «Про внесення змін до рішення виконкому Слов’янської 
міської ради від 07.12.2011 №799 «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів 
на міському автобусному маршруті загального користування в місті Слов’янськ»» визнати 
такими, що втратили чинність. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Сіваша Д.В. 

 
 
 

Міський  голова            В.М. Лях  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Затверджено 
рішенням виконкому Слов'янської 
міської ради  
від ____________ № ___________ 

 
Умови конкурсу з перевезення пасажирів  

на міському автобусному маршруті загального користування  
в місті Слов’янську  

 

1. Ці Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті 
загального користування в місті Слов'янську (далі – Умови конкурсу) розроблені відповідно до 
вимог Законів України «Про автомобільний транспорт»,  «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  «Про основи соціальної захищенності інвалідів в Україні», постанов Кабінету 
Міністрів України від 18.02.1997 року №176  «Про затвердження Правил надання послуг 
пасажирського автомобільного  транспорту» (із змінами та доповненнями) та від 03.12.2008 
року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування» (із змінами та доповненнями).  

2. Виконавчий комітет Слов’янської міської ради (далі - Організатор) проводить  конкурс 
з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування (далі - 
Конкурс) залежно від строків закінчення дії договорів на перевезення пасажирів у термін та у 
спосіб, передбачений Законом України «Про автомобільний транспорт» та Порядком 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 (із 
змінами та доповненнями) (далі – Порядок проведення конкурсу). Проведення та визначення 
переможця конкурсу здійснюється виключно відповідно до вимог Закону України «Про 
автомобільний транспорт» та постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року №1081 
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування» (із змінами та доповненнями). 

3. Об’єкти Конкурсу та вимоги до них визначені згідно з додатком до цих Умов конкурсу.  

4. Автомобільний перевізник забезпечує роботу на кожному об’єкті конкурсу не менш як 
одного транспортного засобу (в якості основного), пристосованого для перевезення осіб з 
обмеженими фізичними можливостями (пункт 10 Порядку проведення конкурсу). 

5. Організатор укладає з  переможцем  Конкурсу  договір на перевезення пасажирів, 
типова форма якого затверджується рішенням виконкому Слов’янської міської ради. Договір 
укладається терміном на 4 роки 11 місяців.  

Договір з переможцем Конкурсу, у разі відсутності у нього автобусів, що відповідають 
умовам Конкурсу, укладається строком на 1 (один) рік.  Інвестиційний проект-зобов'язання 
щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам Умов 
конкурсу, являється невід'ємною частиною договору на перевезення пасажирів. За умови 
виконання інвестиційного проекту-зобов'язанння протягом дії вказаного договору, із 
переможцем конкурсу розривається за згодою сторін діючий договір (у разі завчасного 
виконання інвестиційного проекту-зобов'язання) та укладається новий договір загальним 
терміном дії 4 роки 11 місяців з врахуванням терміну дії розірваного за згодою сторін договору. 

6. Автомобільний перевізник – переможець конкурсу зобов’язаний здійснювати 
перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування міста 
Слов'янська відповідно до вимог Законів України «Про автомобільний траспорт», «Про 
транспорт», «Про дорожній рух», «Про ліцензування видів господарської діяльності», Правил 
надання послуг пасажирського автомобільного  транспорту, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 року №176,  Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних 
відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів 



автомобільним транспортом, затверджених постановою кабінету Міністрів України від 
2.12.2015 № 1001, інших нормативно-правових актів у сфері автомобільного транспорту та 
трудового законодавства України,  а також державних соціальних нормативів у сфері 
транспортного обслуговування населення. 

7.  Автомобільний перевізник – переможець конкурсу, з яким укладено договір за 
результатами проведеного конкурсу, забезпечує пільгові перевезення пасажирів згідно до 
чинного законодавства.  

 

 

Керуючий справами виконкому           О.А. Огаркова 

Начальник відділу транспорту та зв'язку          Р.В. Макієнко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Додаток до Умов конкурсу з перевезення пасажирів на 
міському автобусному маршруті загального 
користування в місті Слов’янську, затверджених 
рішенням виконкому Слов'янської міської ради  
від ___________ №_____________  

 
Об’єкти конкурсу  

з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування  в місті Слов’янську  
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на об’єктах 
конкурсу 

Періодичність 
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Режим руху 

1 2 
Залізничний вокзал – Словкурорт 
 

маршрут 
 

6 1, 2, 3, 4, 5, 6 
постійний 
щоденно 

 А, В, І, ІІ  звичайний 

2 2а 
Залізничний вокзал – Словкурорт 
 

маршрут 
 

1 1 
постійний 
щоденно 

А, В 
маршрутне 

таксі 

3 
Залізничний вокзал – Автостанція 
– Північний 

1 1 
постійний 
щоденно І, ІІ звичайний 

3 

3а Автостанція – Північний 

маршрути 

1 1 
постійний 
щоденно А,В 

маршрутне 
таксі 

5а 
Залізничний вокзал – Автостанція 
– Семенівка** 

2 1, 2 
постійний 
щоденно А,В 

маршрутне 
таксі 

8 м-н Лісний – Семенівка**  2 1, 2 
постійний 
щоденно 

І, ІІ звичайний 4 

12 
Залізничний вокзал – Автостанція 
– вул. Лисичанська 

маршрути 

1 1 
постійний 
щоденно І, ІІ звичайний 

7 Залізничний вокзал – м-н Лісний 
61 

оборотний 
рейс 

5 1, 2, 3, 4, 5 
постійний 
щоденно А,В, І, ІІ звичайний 

14 
м-н Лісний – Автостанція – завод 
Словважмаш 

1 1 
постійний 
щоденно А,В,І, ІІ звичайний 

5 

15 м-н Лісний – завод Тореласт 
маршрути 

1 1 
постійний 
щоденно А,В,І, ІІ звичайний 



6 7 Залізничний вокзал – м-н Лісний  
59 

оборотних 
рейсів 

 
5 
 

6, 7, 8, 9, 10 
постійний 
щоденно А,В, І, ІІ звичайний 

9 
Залізничний вокзал – Автостанція 
– м-н Лісний – Інтернат №2 – 
Залізничний вокзал 

3 1, 2, 3 
постійний 
щоденно 

А, В 
 

маршрутне 
таксі 

7 

9а 
Залізничний вокзал – Інтернат №2 – 
м-н Лісний – Автостанція  – 
Залізничний вокзал 

маршрути 

3 1,2,3 
постійний 
щоденно 

А, В 
маршрутне 

таксі 

13 м-н Хімік – м-н Лісний 2 
1, 2 

 
постійний 
щоденно І, ІІ звичайний 

8 
29 м-н Хімік – Центр – Словкурорт 

маршрути 

1 1 
постійний 
щоденно А,В,І, ІІ звичайний 

14а 
Автостанція – 
вул. Ставропольська 

1 1 
постійний 
щоденно 

А, В 
маршрутне 

таксі 

18 

Залізничний вокзал – Автостанція 
– вул.Ставропольська – 
вул.Барвінківська – Залізничний 
вокзал 

1 1 
постійний 
щоденно І, ІІ звичайний 

9 

17а 
м-н Лісний – Автостанція – 
Залізничний вокзал –  
ст. Машчормет 

маршрути 

1 1 
постійний 
щоденно 

І, ІІ звичайний 

19 
Залізничний вокзал – Автостанція 
– Собольовка 

1 1 
постійний 
щоденно І, ІІ звичайний 

19а Автостанція – Собольовка 1 1 
постійний 
щоденно 

А,В 
маршрутне 

таксі 
10 

22 м-н Лісний – вул. Цілинна 

маршрути 

1 1 
постійний 
щоденно 

І, ІІ звичайний 

21 
Автостанція – вул. Данила 
Галицького 

1 1 
постійний 
щоденно І, ІІ звичайний 

21а 
Залізничний вокзал – Автостанція 
– вул. Данила Галицького 

1 1 
постійний 
щоденно І, ІІ звичайний 11 

25 
м-н Лісний – Залізничний 
вокзал – Залізничний технікум  

маршрути 

2 1,2 
постійний 
щоденно 

А, В 
маршрутне 

таксі 

11 м-н Лісний – Східний 1 1 
постійний 
щоденно І, ІІ звичайний 

28 м-н Лісний – БЗС 1 1 
постійний 
щоденно І, ІІ звичайний 12 

30 м-н Лісний – станція Словкурорт 

маршрути 

1 1 
постійний 
щоденно А,В,І, ІІ звичайний 



13 17 
м-н Лісний – Автостанція – 
Залізничний вокзал –  
ст. Машчормет 

маршрут 1 1 
постійний 
щоденно 

І, ІІ звичайний 

5 
Залізничний вокзал – Автостанція 
– Семенівка 

1 1 
постійний 
щоденно А,В,І, ІІ звичайний 

14 

6 
Залізничний вокзал – Автостанція 
– м-н Хімік 

маршрути 
1 1 

постійний 
щоденно 

І, ІІ звичайний 

4 м-н Лісний – Північний  1 1 
постійний 
щоденно 

І, ІІ звичайний 
15 

20 
Залізничний вокзал – Автостанція 
– завод Будматеріали  

маршрути 
1 1 

постійний 
щоденно 

А, В 
маршрутне 

таксі 

16 26 
м-н Лісний – Автостанція – 
Залізничний вокзал –  
вул. Голубівська 

маршрут 1 1 
постійний 
щоденно А,В,І,ІІ звичайний 

17 27 м-н Лісний – Універмаг маршрут 1 1 
постійний 
щоденно А,В,І, ІІ звичайний 

 
 
*   Автобуси місткістю не більше 22 пасажирів, крім водія, поділяються на два класи: 
— клас А: автобуси, призначені для перевезення сидячих пасажирів та мають місця для стоячих пасажирів; 
— клас В: автобуси, призначені для перевезення виключно сидячих пасажирів. 
     Автобуси місткістю понад 22 пасажира, крім водія, поділяються на три класи: 
— клас I: автобуси, призначені для перевезення сидячих і стоячих пасажирів, конструкція яких дозволяє пасажирам безперешкодно переміщуватись по салону; 
— клас II: автобуси, призначені для перевезення головним чином сидячих пасажирів, а також стоячих пасажирів у проході проміж рядами та (або) на площадці для 
стоячих пасажирів, розмір якої не перевищує 1,5м2; 

— клас ІІІ:  автобуси, призначені для перевезення виключно сидячих пасажирів. 
 
**  У зв'язку з розташуванням КЛПУ «Обласна психіатрічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: м. Слов'янськ, вул. Кольцева, 1 (район Машчормету), маршрут № 5а 
«Залізничний вокзал – Автостанція – Обласна психіатрична лікарня» перейменований на «Залізничний вокзал – Автостанція – Семенівка», маршрут № 8 «м-н Артема – 
Обласна психіатрична лікарня» перейменований на «м-н Артема – Семенівка». 
. 
 
 
 
Керуючий справами виконкому              О.А. Огаркова  
 

Начальник відділу транспорту та зв'язку              Р.В. Макієнко 


