
Оголошення 

про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 

загального користування Івано-Франківської міської територіальної громади 
 

Відповідно до статей 7, 43, 44, 45, 46 Закону України «Про автомобільний транспорт», 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування» (зі змінами і доповненнями), рішення виконавчого комітету від 22.02.2021р. 

«Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування» виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради оголошує конкурс з 

перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування Івано-

Франківської міської територіальної громади. 
 

Інформація щодо проведення конкурсу 
 

1. Найменування організатора та робочого органу конкурсу, їх місцезнаходження: 
Організатор – виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, вул. Грушевського, 

21, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76018, Україна. 

 Робочий орган – не залучається. 

 

2. Порядковий номер та основні характеристики кожного об'єкта  

конкурсу: 

Лот 

№ 

Номер 

маршруту 

(маршрутів) 

які входять 

в об’єкт 

конкурсу 

Найменування  

кінцевих  

зупинок 

 

Кількість 

оборотних 

рейсів 

(кількість та 

тип 

автобусів 

для 

забезпечення 

перевезень) 

Режим 

руху та  

інтервал 

 

Особливості    

періодичності   

виконання   

перевезень 

 

Термін, 

на який 

проводит

ься 

конкурс 

1 Маршрут 

№ 22 

Вул. Стуса – 

АС-2 

10 автобусів 

великого 

класу 

Звичайний  

10-15 хв. 

Щоденно 5 років 

2 Маршрути 

№ 46+№ 

47+№ 56+№ 

57 

Вул. 

Симоненка – 

вул. Хіміків; 

Пл. 

Європейська – 

с. Братківці; 

Вокзал – с. 

Чукалівка; 

Пл. 

Європейська –  

с. Березівка 

(5+2+1+1) (9 

одиниць 

великого 

класу) 

Звичайний 

15-20 хв.; 

50-60 хв.; 

70-80 хв.; 

50-60 хв. 

Щоденно 

 

5 років 

3 Маршрути 

№ 49+№ 

50+№ 

51+№ 52 

с. Микитинці – 

Набережна ім. 

В. Стефаника; 

вул. 

Дністровська – 

с. Підпечери; 

Управління 

статистики – с. 

Колодіївка; 

(4+2+1+1) (8 

одиниць 

великого 

класу) 

Звичайний 

25-30 хв.; 

35-45 хв.; 

50-60 хв.; 

70-80 хв. 

Щоденно 

 

5 років 



Управління 

статистики – с. 

Узин 

4 Маршрути 

№ 53+№ 54 

вул. Гната 

Хоткевича –         

с. Черніїв; 

вул. Гната 

Хоткевича –         

с. Хриплин 

(3+3) (6 

одиниць 

великого 

класу) 

Звичайний 

40-45 хв.; 

40-45 хв. 

Щоденно 

 

5 років 

5 Маршрути 

№ 58+№ 

60+№ 59 

с. Камінне –  

Європейська 

площа; 

с. Радча – АС-3; 

с. Радча – 

Європейська 

площа 

(1+1+1) (2 

одиниці 

великого 

класу та 1 

одиниця 

малого класу) 

Звичайний 

70-80 хв.; 

50-60 хв.; 

50-60 хв. 

Щоденно 

 

5 років 

6 Маршрути 

№ 

30+№32+№3

9 

вул. Хоткевича 

– АС-3; 

с. Вовчинець – 

Обласна 

лікарня; 

с. Угорники – 

Обласна 

лікарня 

(8+10+7) (25 

одиниць 

малого класу) 

Звичайний 

15-20 хв.; 

15-20 хв.; 

20-25 хв. 

Щоденно 5 років 

7 Маршрути 

№ 28+№ 42 

м-н «Каскад» - 

АС-3; 

вул. Хоткевича 

– вул. Тичини 

(12+5) (17 

одиниць 

малого класу) 

Звичайний 

8-12 хв.; 

15-20 хв.; 

Щоденно 5 років 

8 Маршрути 

№ 35+№ 

36+№ 44 

вул. Симоненка 

– пл. 

Європейська; 

АС-2 – АС-3; 

Обласна 

лікарня – вул. 

Дудаєва 

(7+4+7) (18 

одиниць 

малого класу) 

Звичайний 

20-25 хв.; 

25-30 хв.; 

20-25 хв. 

Щоденно 5 років 

9 Маршрут № 

21 

Онкодиспансер 

– Обласна 

лікарня 

(8 одиниць 

малого класу) 

Звичайний 

20-25 хв. 

 

Щоденно 1 рік 

10 Маршрут № 

23 

вул. 

Микитинецька 

– АС-2 

(4 одиниці 

малого класу) 

Звичайний 

20-25 хв. 

Щоденно 1 рік 

11 Маршрут № 

24 

С. Хриплин – 

вул. Б. 

Хмельницького 

(7 одиниць 

малого класу) 

Звичайний 

25-30 хв. 

Щоденно 2 роки 

12 Маршрут № 

25 

Тролейбусне 

депо – Меблева 

фабрика 

(10 одиниць 

малого класу) 

Звичайний 

10-15 хв. 

Щоденно 4 роки 

13 Маршрут № 

26 

Вокзал – АС-3 (8 одиниць 

малого класу) 

Звичайний 

10-15 хв. 

Щоденно 3 роки 

14 Маршрут № 

29 

Обласна 

лікарня – АС-3 

(7 одиниць 

малого класу) 

Звичайний 

15-20 хв. 

Щоденно 3 роки 



15 Маршрут № 

33 

вул. Симоненка 

– АС-2 

(5 одиниць 

малого класу) 

Звичайний 

20-25 хв. 

Щоденно 3 роки 

16 Маршрут № 

37 

с. 

Драгомирчани - 

Вокзал 

(6 одиниць 

малого класу) 

Звичайний 

15-20 хв. 

Щоденно 2 роки 

17 Маршрут № 

38 

Обласна 

лікарня – с. 

Драгомирчани 

(субота, неділя, 

святкові дні – 

«Міське 

кладовище») 

(10 одиниць 

малого класу) 

Звичайний 

15-20 хв. 

Щоденно 5 років 

18 Маршрут № 

48 

Вул. Івасюка – 

Хлібокомбінат 

(5 одиниць 

малого класу) 

Звичайний 

15-20 хв. 

Щоденно 5 років 

 

 

3. Умови конкурсу: 

3.1. У конкурсі можуть брати участь автомобільні перевізники, що відповідають його 

Умовам. 

3.2. Обов’язковими умовами для участі в Конкурсі є: 

3.2.1. Відповідність вимогам до автомобільних перевізників, визначених Законом 

України «Про автомобільний транспорт». 

3.2.2. Наявність у претендента достатньої кількості транспортних засобів відповідного 

класу для роботи на маршруті (кількох маршрутах) згідно лоту, на який подається пропозиція, 

яка визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень на маршруті, та 

кількість резервних транспортних засобів, яка становить не менше 10 відсотків від загальної 

кількості, а також не менше 10% автобусів від загальної кількості, пристосованих для 

перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення – для автобусів 

малого класу та 50% загальної кількості автобусів, пристосованих для перевезення осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення – для автобусів великого класу. 

3.2.3. При визначенні достатньої кількості транспортних засобів, транспортні засоби, 

які не відповідають встановленим вимогам не враховуються. 

3.2.4. Для роботи на маршрутах загального користування, на яких передбачено 

використання автобусів великого класу, транспортні засоби мають відповідати наступним 

вимогам: 

- є новими, або бувшими у використанні, але технічно справні; 

- мають сучасний дизайн; 

- загальною пасажиромісткістю понад 90 місць; 

- 50% мають бути низькогопідлогові та пристосовані до перевезення осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних груп населення. 

3.2.5. Для роботи на маршрутах загального користування, на яких  передбачено 

використання автобусів малого класу, транспортні засоби мають відповідати наступним 

вимогам: 

- є новими, або бувшими у використанні, але технічно справні; 

- мають сучасний дизайн; 

- мають не менше 20 місць для сидіння; 

- не менше 10% мають бути низькогопідлогові та пристосовані до перевезення осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення. 

3.2.6. У разі відсутності в перевізника-претендента автобусів, що відповідають умовам 

конкурсу, визначеним у п. 3.2.4, 3.2.5 цих Умов, 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 з 

аналогічною чисельністю пасажиромісць, а також інвестиційний проект-зобов'язання щодо 

оновлення парку автобусів згідно вимог п. 3.2.4, 3.2.5 цих Умов впродовж одного року з 



моменту підписання договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на 

автобусному маршруті загального користування Івано-Франківської міської територіальної 

громади. 

3.2.7. Беручи участь у Конкурсі претенденти погоджуються на додаткові умови 

конкурсу: 

- надавати послуги з перевезення пасажирів у відповідності до вимог Закону України 

«Про автомобільний транспорт» від 23.02.2006 р. № 3492-IV, рішень виконавчого комітету та 

сесії Івано-Франківської міської ради, інших нормативно-правових актів України, а також 

договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусному маршруті 

загального користування Івано-Франківської міської територіальної громади; 

- забезпечити перевезення пільгових категорій громадян та учнів відповідно до законів 

України та рішень виконавчого комітету міської ради;  

- впродовж двох тижнів з моменту підписання договору на перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом на автобусному маршруті загального користування Івано-

Франківської міської територіальної громади, укласти угоду з визначеним у встановленому 

порядку виконавцем послуг з організації та управління рухом міського (приміського) 

пасажирського транспорту загального користування на території Івано-Франківської міської 

територіальної громади, за власні кошти обладнати всі автобуси засобами gps-моніторингу, 

підключити їх до системи даного виконавця, забезпечувати належну експлуатацію та постійну 

роботу встановлених засобів gps-моніторингу, а також ремонт, модернізацію та заміну; 

передати усі майнові та немайнові права на gps-дані про роботу автобусів, отримані в 

результаті надання послуг з перевезення пасажирів Управлінню транспорту та зв’язку Івано-

Франківської міської ради; 

- впродовж двох тижнів з моменту визначення виконавчим комітетом порядку 

виконавця послуг з впровадження та функціонування системи електронного квитка на 

території Івано-Франківської міської територіальної громади, укласти угоду з даним 

виконавцем та впродовж місяця за власні кошти обладнати всі автобуси електронними 

компостерами (валідаторами) та іншим обладнанням для забезпечення функціонування 

системи електронного квитка, а також забезпечувати належну експлуатацію та постійну 

роботу встановленого обладнання, а також його ремонт, модернізацію та заміну (за умови 

відшкодування коштів за перевезення пільгових категорій громадян); 

- на умови, запропоновані виконавцем послуг з впровадження та функціонування 

системи електронного квитка на території Івано-Франківської міської територіальної громади, 

зокрема щодо відрахування комісійної винагороди виконавцю послуг, реалізації квитків на 

зупинках, отримання оплати та розрахунків від перевезення пасажирів з електронними одно 

та багаторазовими квитками, проїзними квитками тощо; 

- впродовж місяця з моменту визначення Управлінням взірця спеціального одягу для 

водіїв громадського транспорту Івано-Франківської міської територіальної громади, за власні 

кошти забезпечити всіх водіїв достатньою кількістю комплектів даної форми (не менше, ніж 

по два); забезпечувати роботу водіїв виключно в спеціальному одязі відповідно до сезону, 

періодично оновлювати його в зв’язку зі зносом, сезонністю тощо; 

- не пізніше, ніж за два тижні до початку роботи на маршруті відповідно до договору 

на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусному маршруті загального 

користування Івано-Франківської міської територіальної громади, обладнати за власні кошти 

всі автобуси інформаційними трафаретами визначеного Управлінням взірця, а також 

забезпечити згідно вимог їх підсвітку, належну експлуатацію, оновлення, заміну тощо; 

- забезпечити офіційне працевлаштування всіх водіїв, умови їх праці та відпочинку 

згідно з вимогами законодавства, проведення щоденного медичного контролю стану здоров’я 

водіїв, а також повідомлення Управління про прийняття-звільнення водіїв; виготовлення для 

всіх водіїв ідентифікаторів визначеного Управлінням взірця, які є обов’язковими при роботі 

водія на маршруті; 

- на застосування до них в разі порушення ними умов Договору та інших нормативно-

правових актів, що регламентують організацію перевезень автомобільним транспортом 



загального користування фінансових санкцій та припинення договору в односторонньому 

порядку в порядку визначеному Договором на перевезення пасажирів. 

3.2.8. Умови, визначені в п. 3.2.7 є істотними умовами договорів з переможцями 

конкурсу. 

4. Порядок одержання необхідної інформації  про об'єкт конкурсу, телефон для довідок 

(електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу 

 

 Інформацію про об’єкти конкурсу можна одержати в Управлінні транспорту та зв’язку 

Івано-Франківської міської ради (вул. Грушевського, 21 каб. 203 або за тел. 551913, 

e-mail: if_transport@ukr.net, контактна особа Кузюк Василь Йосифович). 

За умови необхідності одержання письмової інформації про об’єкт конкурсу 

претендент направляє відповідне звернення на адресу Організатора. В такому випадку 

відповідь надається впродовж п’яти робочих днів з моменту надходження.   

 

5. Місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі 

Одержати бланки для участі в конкурсі можна в управлінні транспорту та зв’язку Івано-

Франківської міської ради (вул. Грушевського, 21 каб. 203) щоденно починаючи з 25.02.2021 

року.  

 

6. Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі: 

 

до 17.15 год. 11 березня 2021 року 

 

7. Найменування організації, режим її роботи та адреса, за  

якою подаються документи для участі в конкурсі: 

Документи для участі в конкурсі подаються в Управління транспорту та зв’язку  (вул. 

Грушевського, 21 каб. 203 щоденно (крім п’ятниці) з 08.00 до 17.15, п’ятниця з 08.00 до 16.00 

год.). 

 

8. Місце,  дата   та   час   початку   проведення   засідання конкурсного комітету: 

місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 каб. 311, 26 березня 2021 р. о 10.00 год. 

 

9. Розмір плати за участь у конкурсі: 

Плата за участь в конкурсі становить 3500,00 грн. на кожен лот за яким проводиться 

конкурс і сплачується на рахунок за наступними реквізитами: 

р/р UA098999980314171931000009612 Івано-Франківська міська територіальна 

громада; 

МФО 899998, код одержувача 37951998, код платежу 50110000 

Перевізник-претендент, який бере участь у кількох лотах конкурсу, вносить плату за 

участь у кожному лоті конкурсу окремо. 

 

 

Заступник міського голови –  

директор департаменту інфраструктури, 

житлової та комунальної політики                                    Михайло Смушак 
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