
 

 
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ  
 

26 січня  2022 року  № 8 
 

Про повторне оголошення  конкурсу 

з перевезення пасажирів на приміських 

автобусних маршрутах загального 

користування у межах території 

Лубенської територіальної громади 

 

У зв’язку з відсутністю пропозицій перевізників-претендентів за період, 

визначений чинним законодавством для прийому документів на конкурс, 

оголошений згідно з рішенням виконавчого комітету Лубенської  міської ради 

від 24 листопада  2021 року  № 302 «Про оголошення  конкурсу з перевезення 

пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування у 

межах території Лубенської територіальної громади», за маршрутами  № 105-

13, № 116-13, № 118-13 та № 119-13, враховуючи рішення конкурсного 

комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах 

загального користування у межах території Лубенської територіальної громади 

(протокол № 1 від 05.01.2022 р.), відповідно до Закону України «Про 

автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 

2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», 

керуючись підпунктом 12  пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради   вирішив: 

 

1. Повторно оголосити конкурс з перевезення пасажирів на приміських 

автобусних маршрутах загального користування у межах території Лубенської 

територіальної  громади  за  маршрутами № 105-13 «Лубни АС – Чуднівці – 

вул. Гайдая», № 116-13 «Лубни АС – Лушники ч/з Хитці», № 118-13 «Лубни 

АС  - Ісківці», № 119-13  «Лубни АС  - П'ятигірці» (далі - Конкурс). 

2. Визначити обов’язкові умови Конкурсу, вимоги Конкурсу та окремі 

умови здійснення перевезень для переможців Конкурсу (додаються). 

3. Встановити розмір плати за участь у Конкурсі на один об’єкт Конкурсу - 

1989,00 грн. 

4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Полтаватранс» відповідно 

до умов договору про виконання функцій робочого органу з організації  

забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних 

перевізників  на автобусних маршрутах загального користування у межах 



території Лубенської територіальної громади від 22 вересня 2021 року 

забезпечити підготовку матеріалів для проведення Конкурсу. 

5. Голові конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників 

на автобусних маршрутах загального користування у межах території 

Лубенської територіальної громади, першому заступнику Лубенського міського 

голови Соболєву О.А. забезпечити проведення Конкурсу у відповідності до 

вимог чинного законодавства України. 

6. Відділу економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету 

Лубенської  міської ради (начальник Цох-Карунська О.Г.) опублікувати 

оголошення про проведення Конкурсу у засобах масової інформації не пізніше 

ніж за 30 календарних днів до початку Конкурсу. 

7. Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу 

економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лубенської  міської 

ради Цох-Карунську О.Г. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

Лубенського міського голови Соболєва О.А. 

 

 

Лубенський міський голова                                              Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Додаток   

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради  

26.01. 2022 р. № 8 

Обов’язкові умови Конкурсу, 

вимоги Конкурсу та окремі  умови здійснення перевезень для переможців Конкурсу 
 

1. Обов’язкові умови Конкурсу 
№ 

об’єкта 

кон-

курсу 

№ 

маршруту 

Початковий та кінцевий пункти 

маршруту 

Періодичність 

здійснення 

перевезень 

Загальна 

кількість 

автобусів 

Режим 

руху 

Структура парку автобусів  

Пасажиро-

місткість 

(з місцем водія) 

Клас 

1 105-13 Лубни АС – Чуднівці –  

вул. Гайдая 

щоденно 1 звичайний від 17 А,В, І,ІІ,ІІІ 

2 116-13 Лубни АС – Лушники 

ч/з Хитці 

 

Пт, Нд 1 звичайний від 17 А,В, І,ІІ,ІІІ 

3 118-13 Лубни АС -Ісківці щоденно 

 

1 звичайний від 17 А,В, І,ІІ,ІІІ 

4 119-13 Лубни АС -П'ятигірці щоденно 

 

1 звичайний від 17 А,В, І,ІІ,ІІІ 

До обов’язкових умов Конкурсу також належать: 
- відповідність технічних показників транспортних засобів вимогам, передбаченим галузевим стандартом ГСТУ 

00017584.01527695.011-2001 «Засоби транспортні дорожні. Технічні вимоги до безпеки конструкції автобусів загального 

призначення, які знаходяться в експлуатації», або наявність відповідного сертифікату, наданого органом із сертифікації 

дорожніх транспортних засобів, акредитованим в системі УкрСЕПРО, або протоколу випробувань лабораторії, акредитованої 

в системі УкрСЕПРО, про повну відповідність транспортного засобу державним стандартам як транспортного засобу 

загального користування, конструкція якого за час експлуатації не зазнала змін; 

- відповідність транспортних засобів, що пропонуються автомобільним перевізником для участі в конкурсі, екологічним 

показникам, встановленим міжнародним стандартом EURO; 



- дотримання державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення, визначених статтею 

10 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» та пунктом 4 державного класифікатора 

соціальних стандартів і нормативів, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 17 червня 

2002 року № 293. 

 

2. Вимоги Конкурсу 

Забезпечення на обʼєкті Конкурсу  роботи транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення в кількості до 50 відсотків загальної кількості автобусів відповідно вимог пункту 10 

Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. № 1081.   

 

3. Окремі умови здійснення перевезень для переможців Конкурсу 

3.1. Забезпечення встановлення в автобусах спеціальних пристроїв (валідаторів), згідно з технічними характеристиками та у 

терміни, визначені Організатором перевезень. 

3.2. Забезпечення встановлення в автобусах обладнання для функціонування системи GPS-моніторингу згідно з технічними 

характеристиками та у терміни, визначені Організатором перевезень. 
 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету  

Лубенської міської ради                                                                                                                                               Юлія БІЛОКІНЬ   


