
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Криворізька міська рада 
Дніпропетровська область 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 
Про затвердження міської  
маршрутної мережі пасажирського 
автотранспорту та умов проведення 
конкурсу з визначення перевізників  
пасажирів автомобільним транспортом   
на міських автомобільних маршрутах  
у місті Кривому Розі 
 
 З метою оптимізації маршрутної мережі пасажирського автотранспорту, перевезень 
пасажирів, впорядкування проведення конкурсів з визначення перевізників пасажирів 
автомобільним транспортом у місті, відповідно до Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про автомобільний транспорт», керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 139 «Про 
затвердження Порядку  проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування», виконком міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити: 
 
 міську маршрутну мережу пасажирського автомобільного транспорту  (додаток 1); 
 умови проведення конкурсу з визначення перевізників пасажирів автомобільним 

транспортом на міських автомобільних маршрутах у місті Кривому Розі (додаток 2). 
 

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконкому міської ради від 
14.04.2005 № 233 «Про вдосконалення перевезень пасажирів автомобільним транспортом у м. 
Кривому Розі» з внесеними змінами, доповненнями та виключення його з реєстру документів 
виконкому міської ради з підрозділу “Регуляторна політика” розділу “Розвиток 
підприємництва”. 
 

3. Управлінням розвитку підприємництва, економіки, відділам транспорту і зв’язку та 
загальному виконкому міської ради (Рижкова І.О., Світличний О.В., Стаднік О.М., Чорний 
В.А.), редакції Криворізької міської комунальної газети “Червоний гірник” (Штельмах В.В.), 
комунальному підприємству ТРК “Рудана” (Некрасова І. Ф.) забезпечити у 10-денний термін, 
згідно з регламентом, інформування населення міста у засобах масової інформації та на 
офіційній сторінці виконкому міської ради в мережі Інтернет у підрозділі «Регуляторна 
політика» розділу «Розвиток підприємництва» про зміст рішення та введення його до реєстру 
документів виконкому міської ради.  
 

4. Відділу транспорту і зв’язку виконкому міськради (Стаднік О.М.) забезпечити 
виконання заходів щодо проведення базового, повторного та періодичного відстеження 
результативності дії цього рішення відповідно через шість місяців, один рік та раз кожні три 
роки. Звіт оприлюднити у Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на 
офіційній сторінці виконкому міськради у мережі Інтернет у терміни, визначені чинним 
законодавством. 

5. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника міського голови        
Темника Г.П. 

   



    Додаток 1  до 
проекту рішення виконкому  
міської ради     

№ 

з/п 

 

Номер 

марш-

руту 

 

Назва маршруту 
 

Кількість 
графіків 

 

Рекомендований тип ру-
хомого складу щодо 

місткості та 
екологічних 
показників 

 

Режим роботи

1 2 3 4 5 6 

1 2 
 

мкр. Інгулець - заводоуправління ВАТ 
«Інгулецький ГЗК» (кільцевий) 

 

4 
 

МАЗ, ЛАЗ, ЛІАЗ звичайний 

2 3 
 

вул. Дніпропетровське шосе  -  8-а  міська 
лікарня (ч/з  

мкр. Зарічний)

15 
 

Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ 

 

м/таксі 

3 4 автостанція Інгулець – ст. Кривий Ріг 6 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ 

 

м/таксі 

4 5 
 

пл. Толстого - с. Романівка 
 

8 
 

ГАЗ  32213,  
Мерседес Бенц 

м/таксі 

5 6 сел. Карнаватка – Державний цирк  
(ч/з пр. К. Маркса, пл. Визволення, вул. 

Пісочну, КЕІ КНЕУ,  
вул. Косіора) 

6 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

6 8 завод «Констар» – пл. Домнобудівників  
(ч/з пл. Визволення,  Трампарк, 3-ю 
дільницю, вул. ХХІІ Партз’їзду) 

10 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

7 9 ж/м Рибасове  – ВАТ «Південний ГЗК»  
(ч/з Ставки, Більшовик) 

8 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ 

 

м/таксі 

8 10 
 

автостанція Інгулець - ВАТ «Інгулецький 
ГЗК» 

 
 

5 
 

Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

9 11 ж/м Рибасове – ВАТ «Південний ГЗК»  
(ч/з Ставки, кт-р. «Юність») 

8 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ 

 

м/таксі 

10 12 Піонер – ст. Кривий Ріг-Головний  
(ч/з мкр. Ювілейний, б-р Вечірній, 
Автовокзал, маг. «1001 дрібниця») 

12 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

11 14 АС-2 – сел. Авангард 2 МАЗ, ЛАЗ, ЛІАЗ звичайний 

12 15 мкр. Східний-3 – ст. Кривий Ріг (ч/з 
Автовокзал) 

15 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

13 18 8-а міська лікарня – ВАТ «Південний ГЗК 
(ч/з вул. Сурікова, Ставки, Більшовик) 

15 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ 

 

м/таксі 



14 20 ст. Кривий Ріг-Головний - Залізнична 
лікарня (кільцевий) 

1 ПАЗ звичайний 

15 24 Піонер – НКГЗК (ч/з пл. Горького, вул. 
Рязанова, 

 вул. Семашко, 3-ю дільницю) 

12 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ 

 

м/таксі 

16 25 вул. Дніпропетровське шосе (взуттєва 
фабрика) – НКГЗК (ч/з Автовокзал,  маг. 

«1001 дрібниця», вул. Косіора) 

8 Мерседес спринтер, 
РУТА 17,  А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

17 26 пл. Визволення – вул. Електрозаводська (ч/з 
пл. Горького,  

пл. Артема, мкр. Сонячний, мкр. 
Гірницький,  

вул Тухачевського КРЕМ мкр 7-й

16 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ 

 

м/таксі 

18 27 вул. Дніпропетровське шосе -  НКГЗК  8 Мерседес спринтер, 
РУТА 17,  А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

19 28 автостанція Інгулець - сел. Зелене 3 МАЗ, ЛАЗ, ЛІАЗ звичайний 

20 29 КДЗ - вул. Тухачевського (ч/з вул. 
Мопрівську,  

пл. Визволення, вул. Пісочну, КЕІ КНЕУ, 
Соцмісто, Автовокзал, мкр. Індустріальний)

15 Мерседес спринтер м/таксі 

21 30 пл. Визволення (майданчик «Хвилинка») –  
мкр. Індустріальний (ч/з пл. Артема, мкр. 

Сонячний,  
мкр. Гірницький) 

10 
 

Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

22 32 
 

ст. Роковата - ВАТ «Переробник» 
 

8 
 

Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

23 33 
 

автостанція Інгулець - вул. Надії 
 

2 
 

Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ 

м/таксі 

24 34 вул. Тухачевського - мкр. Гірницький - мкр. 
Ювілейний (кільцевий) 

6 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

25 35 вул. Дніпропетровське шосе – ВАТ 
«Південний ГЗК» 

10 Мерседес спринтер, 
РУТА 17,  А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

26 36 
 

мкр. 5-й Зарічний-вул. Кремлівська- ж/м 
Рибасове - ст. ШТ «Зарічна» (кільцевий) 

5 
 

Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

27 36-А мкр. 5-й Зарічний-вул. Кремлівська- ж/м 
Рибасове - ст. ШТ «Зарічна» (кільцевий) 

5 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

28 37 Соцмісто – КДЗ (ч/з 4-мкр. Карачуни) 3 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

29 39 ж/м Всебратське-2 - Новокриворізький ГЗК
 (ч/з Гданцівку, вул. Широківську) 

5 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ 

м/таксі 

30 39-А ж/м Всебратське-2 - Новокриворізький ГЗК
 (ч/з мкр. Карачуни, вул. Мопрівську, вул. 

Леніна) 

8 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ 

м/таксі 

31 47 Центральний ринок Центрально-Міського 
району – 

 вул. Дюма (ч/з пр. К. Маркса) 

4 ПАЗ м/таксі 

32 50 пл. Толстого - сел. Горького 9 ГАЗ  32213,  
Мерседес Бенц 

м/таксі 



33 54 РЗФ-1 – стоматологічна поліклініка № 6 25 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

34 57 автостанція Інгулець - 17-а лікарня 
(кільцевий) 

2 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

35 65 ст. Кривий Ріг - сел. Незалежне (ч/з 
Автовокзал, ст. Кривий Ріг-Головний, вул. 

Вернадського) 

10 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

36 71 ст. Кривий Ріг-Головний - Залізнична 
лікарня (кільцевий) 

1 ПАЗ звичайний 

37 72 ШКЗ – Державний цирк (ч/з вул. Леніна, 
пл. Визволення, Центральний ринок 

Центрально-Міського району,  
пл. Горького, пр-т Гагаріна, вул. Костенка)

2 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

38 75 вул. Тельмана – пл. Визволення (ч/з ст. 
Кривий Ріг,  
вул. Пісочну) 

1 ПАЗ звичайний 

39 79 сел. Божедарівка - вул. Кремлівська (ч/з 
ШПФ, КЦРЗ) 

12 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ, ПАЗ 

звичайний 

40 80 мкр. Східний-1 - сел. Бурі Вуглі (ч/з пл. 
Артема) 

15 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

41 83 ринок «Північний» - Рудозбагачувальна 
фабрика №1 (кільцевий) 

12 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

42 97 сел. Божедарівка - КЦРЗ (кільцевий, ч/з 
вул. Кремлівську) 

12 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ, ПАЗ 

звичайний 

43 153 вул. Тухачевського – Міжнародний 
аеропорт Кривий Ріг (ч/з ст. Кривий Ріг) 

8 МАЗ, ЛАЗ, ЛІАЗ звичайний 

44 200 пл. Толстого - пл. Визволення 16 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ 

м/таксі 

45 201 пл. Визволення - мкр. Східний-3 30 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

46 202 мкр. Східний-3 - Соцмісто 27 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

47 203 вул. Дніпропетровське шосе - пл. 
Визволення 

26 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

48 204 мкр. Гірницький - ст. Кривий Ріг-Головний 15 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

49 205 мкр. Карачуни (СШ № 23) - ст. Кривий Ріг-
Головний 

46 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

50 206 Соцмісто - сел. Калініне 10 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

51 207 сел. Бажанове – вул. Руднична 25 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

52 208 ж/м  Рибасове - Соцмісто 37 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ 

м/таксі 

53 209 вул. Тухачевського - ст. Кривий Ріг-
Головний 

16 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

54 210 мкр. Східний-3 - Новокриворізький ГЗК 22 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ 

м/таксі 

55 211 пл. Визволення - ВАТ «Переробник» 10 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ 

звичайний 



56 214 пл. Визволення – мкр. Гірницький (ч/з пл. 
Артема) 

26 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

57 215 мкр. Східний-3 - ВАТ «Південний ГЗК» (ч/з 
пл. Артема) 

15 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ, ПАЗ 

м/таксі 

58 216 мкр. Східний-3 - БК «Будівельник»  (ч/з пл. 
Артема) 

26 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

59 217 бульвар Вечірній  - Цегельний завод (ч/з пл. 
Артема,   

пл. Визволення, вул. Леніна) 

18 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

60 218 вул. Кремлівська -сел. Червоний Гірник (ч/з 
ВАТ «Центральний ГЗК») 

6 ПАЗ звичайний 

61 219 вул. Дніпропетровське шосе - ст. Кривий 
Ріг 

25 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

62 220 Автовокзал - ВАТ «Південний ГЗК» 25 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

63 223 мкр. Східний-3 - Спорткомплекс 25 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ 

м/таксі 

64 228 пл. Визволення – Рудозбагачувальна 
фабрика №1 

12 МАЗ, ЛАЗ, ЛІАЗ звичайний 

65 229 пл. Толстого - ст. Кривий Ріг-Головний 15 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ 

м/таксі 

66 230 вул. Тухачевського - пл. Толстого 25 Мерседес спринтер, 
РУТА, Дельфін 

м/таксі 

67 231 Спорткомплекс - ринок «Північний» 30 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

68 236 Спорткомплекс - ст. Кривий Ріг 10 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ 

м/таксі 

69 238  мкр. 7-й Зарічний - вул. Косигіна 20 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

70 240 пл. Визволення — ж/м Рибасове 20 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ 

м/таксі 

71 242 пл. Толстого - мкр. 5-й Зарічний (ст. ШТ 
«Зарічна») 

20 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

72 243 Автовокзал - вул. Тухачевського 15 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ 

м/таксі 

73 244 пл. Визволення - сел. Степове 5 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ПАЗ 

звичайний 

74 245 пл. Визволення – сел. Рудничне 2 ПАЗ звичайний 

75 246 Центральний ринок Центрально-Міського 
району – 

сел. Карнаватка 

6 ПАЗ звичайний 

76 247 Центральний ринок Центрально-Міського 
району –  

завод «Констар» 

4 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

77 248 Піонер - ВАТ «Південний ГЗК» 16 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ 

м/таксі 

78 250 мкр. 5 -й Зарічний - Коксохімзавод (ч/з кт-
р. «Юність») 

26 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

79 251 ВАТ «Північний ГЗК» (РЗФ-2) -   мкр. 5-й 
Зарічний 

10 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ПАЗ, ГАЛаЗ 

звичайний 

80 254 Спорткомплекс- сел. Мирівське 10 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

м/таксі 



Дельфін 

81 255 мкр. Індустріальний - ст. Кривий Ріг 20 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

82 261 вул. Тухачевського - Новокриворізький ГЗК 15 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ 

м/таксі 

83 262 вул. Тухачевського - пл. Визволення (ч/з 
Західне кладовище, сел. Радгоспне) 

6 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

84 264 Соцмісто - дачі Криворізького 
центрального рудоремонтного заводу 

10 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

85 265 Соцмісто — сел. Незалежне 17 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

86 266 пл. Визволення - ВАТ «Південний ГЗК» 10 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ 

м/таксі 

87 269 ст. Кривий Ріг-Головний — ст. Батуринська 10 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

88 274 ст. Кривий Ріг - сел. Ілліча 6 ЛАЗ, МАЗ ЛІАЗ звичайний 

89 275 пл. Визволення - вул. Горького 3 ПАЗ м/таксі 

90 278 ст. Кривий Ріг-Головний - ВАТ «Південний 
ГЗК» 

16 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

91 279 ж/м Всебратське-2 - Соцмісто (ч/з Змичку) 10 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

92 281 вул. Тухачевського - Трампарк 30 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

93 282 пл. Визволення - вул. Тухачевського 10 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ 

м/таксі 

94 286 пл. Визволення - ст. Кривий Ріг-Головний 36 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

95 287 Соцмісто  - 4 - мкр. Карачуни  33 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

96 291 Рудозбагачувальна фабрика №1 – ш. 
Ювілейна 

25 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

97 293 мкр. Східний- 1 - вул. Українська 25 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

98 295 4-й мкр. Карачуни – пл. Праці  (ч/з вул. 
Пісочну, Автовокзал) 

36 Мерседес спринтер м/таксі 

99 296 мкр. Східний-3 – вул. Сурикова 14 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

100 298 пл. Визволення - мкр. 5-й Зарічний (ч/з 
Більшовик) 

25 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

101 300 ж/м Всебратське-2 - Соцмісто 12 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ 

м/таксі 

102 300-А ж/м Всебратське-2 - Соцмісто 12 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ 

м/таксі 



103 302 автостанція Інгулець - пл. Визволення 5 МАЗ, ЛАЗ, Ікарус, 
ЛІАЗ 

експрес 

104 303 16-а міська лікарня - пл. Праці 15 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

105 306 мкр. Східний-3 - ст. Кривий Ріг-Головний 14 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

106 307 мкр. Ювілейний - ст. Кривий Ріг - Головний 35 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

107 310  ж/м Всебратське-2 – пл. Визволення 30 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

108 312 мкр. Сонячний - мкр. Карачуни ( маг. 
«Каштан» ) 

36 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

109 314 мкр. Гірницький - завод «Констар» (ч/з 
Техбазу ) 

35 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

110 315 мкр. Сонячний - Новокриворізький ГЗК 20 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ 

м/таксі 

111 323 Автовокзал - вул. Сурикова 20 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ 

м/таксі 

112 330 ринок «Ювілейний» - пл. Толстого 20 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

113 361 автостанція Інгулець - пр. Південний 10 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

114 364 мкр. Гірницький - БК «Будівельник» 26 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

115 372 Спорткомплекс  -  Новокриворізький ГЗК 18 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ 

м/таксі 

116 376 мкр. 5-й Зарічний - ст. Кривий Ріг 10 Еталон, Богдан, 
I-VAN, ГАЛаЗ 

м/таксі 

117 381 автостанція Інгулець - ст. Кривий Ріг-
Головний 

3 МАЗ, ЛАЗ, ЛІАЗ експрес 

118 397 пл. Визволення - мкр. 5-й Зарічний 25 Мерседес спринтер, 
РУТА 17, А 0483, 

Дельфін 

м/таксі 

 



Додаток 2 
                                                                                     до проекту рішення  

            виконкому міської ради 
          

 
                                                        УМОВИ 
                                      проведення конкурсу з визначення  

   перевізників пасажирів автомобільним 
   транспортом  на міських автомобільних 
    маршрутах у місті Кривому Розі 

 
1. Умови проведення  конкурсу  з визначення перевізників пасажирів автомобільним 

транспортом у місті Кривому Розі (надалі - умови) розроблені відповідно до Законів України  
«Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 139 «Про 
затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування», від 29.01.2003 № 141 «Про внесення змін до Правил 
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту»  і є обов'язковими для виконання у 
м. Кривому Розі.  

 
2. Метою проведення конкурсу є створення безпечних та комфортних умов пасажирських 

перевезень на основі розвитку конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських 
транспортних послуг та вибір на конкурсних засадах суб’єктів господарювання, які будуть 
забезпечувати виконання необхідних обсягів та якість перевезень пасажирів на автобусних 
маршрутах загального користування у м. Кривому Розі. 

 
3. Об'єктом конкурсу  можуть  бути:  маршрут (кілька маршрутів), оборотний рейс 

(кілька оборотних рейсів).  
 

       4. Виконком Криворізької міської ради (надалі - Замовник)  для підготовки і проведення 
конкурсу утворює конкурсний комітет,  до   складу   якого   входять   представники  
відповідних  органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних 
органів    центрального   органу   виконавчої   влади   з   питань автомобільного транспорту та 
територіальних  органів  Міністерства внутрішніх  справ  України,  відповідальних  за безпеку 
дорожнього руху, а також громадських організацій, і залучає підприємство, яке визначається на 
конкурсних засадах та відповідає вимогам ст. 44 Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про автомобільний транспорт».     До конкурсного  комітету  не  можуть   входити   
представники суб'єктів  господарювання  -  автомобільних  перевізників,  які  є учасниками  
конкурсу або діють на ринку перевезень пасажирів  і можуть впливати на прийняття рішень 
комітету. 
 
        5.  До обов'язкових   умов   конкурсу  на  перевезення  пасажирів належать: 
- рекомендована Замовником обґрунтована   структура   парку   автобусів,  що працюватимуть 
на маршруті загального користування, за пасажиромісткістю, класом, технічними та 
екологічними показниками; 
 
- державні соціальні    нормативи    у    сфері   транспортного обслуговування населення. 
 У разі  відсутності  перевізників-претендентів,   які   мають автобуси,  що  
відповідають  умовам конкурсу,  конкурс проводиться серед  претендентів,  які  пропонують  
використовувати  на  даному маршруті   автобуси,  що  відповідають  вимогам  безпеки,  але  не 
відповідають  умовам  конкурсу   за   класом,   пасажиромісткістю, параметрами  комфортності,   
з  урахуванням  поданих  інвестиційних проектів-зобов'язань щодо оновлення парку  автобусів,  
які  будуть повністю відповідати всім вимогам. 



 Договір з переможцем конкурсу у разі відсутності в  нього  автобусів,  що  
відповідають  умовам  конкурсу,  Замовник укладає на один рік. 
 

6. Конкурс є відкритим для всіх претендентів. Рішення щодо проведення конкурсу приймає 
Замовник. 
 
      7. Конкурсний комітет готує і публікує не пізніше як за 15 днів до початку конкурсу у 
засобах масової інформації оголошення про конкурс на перевезення пасажирів на автобусних 
маршрутах загального користування, яке повинно містити таку інформацію: 
      - найменування Замовника; 
      - найменування та основні характеристики об’єктів конкурсу; 
      - основні умови конкурсу на перевезення пасажирів; 
      - строк подання та адресу, за якою подаються документи на конкурс; 
      - дату та місце проведення передконкурсного огляду рухомого складу претендентів; 

 - місце і дату одержання бланків документів; 
 - місце,  дату і час проведення конкурсу; 
- телефон для довідок з питань проведення конкурсу; 

      - розмір плати за участь у конкурсі. 
 
       8. Для участі у конкурсі претендент подає до конкурсного комітету такі документи: 

- заяву   встановленого   зразка   із   зазначенням автобусного маршруту загального 
користування,  на якому має  намір працювати; 

- конкурсні пропозиції щодо визначення транспортних засобів для роботи на 
автобусному маршруті загального користування, вартість транспортних послуг, здешевлення 
поїздки для окремих категорій громадян тощо; 

- нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів 
автомобільним транспортом загального користування; 

- копії ліцензійних карток на автобуси, які будуть використовуватися на маршруті; 
- копії трудових договорів з найманими працівниками; 
- документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі. 

 
 9. Претендент подає документи у конверті, на якому зазначається його назва, адреса і 

найменування об’єкта конкурсу, з поміткою «заява на участь у конкурсі». 
         

 10. Конкурсний комітет проводить передконкурсний огляд рухомого складу, 
представленого претендентами,  на відповідність до зазначеної інформації у заявах 
претендентів, а також до вимог Замовника за пасажиромісткістю, класом, технічними та 
екологічними показниками. 

 
      11. До участі у конкурсі не допускаються суб’єкти господарювання, які: 

- визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як 
суб’єкта господарювання; 

- подали до   участі   в   конкурсі   документи,   що   містять недостовірну інформацію; 
- не мають виробничої бази або не уклали договори про здійснення контролю за 

технічним станом та проведенням технічного обслуговуванням рухомого складу;  
- не можуть забезпечити контроль за станом здоров’я водіїв перед виїздом на маршрут. 

 
  12. Не приймаються і не розглядаються конкурсним комітетом документи, подані пізніше 

обумовленого строку, визначеного в оголошенні про конкурс. 
 

   13. Під час визначення переможця конкурсу, конкурсний комітет враховує: 
- технічний стан рухомого складу; 
- наявність виробничої бази для підтримання належного технічного та санітарного стану 

рухомого складу; 



      - стаж роботи претендента на перевезеннях пасажирів; 
      - наявність резерву автобусів для заміни рухомого складу на автобусних маршрутах 
загального користування у разі виходу їх із ладу. 

 
14.  При визначенні  переможця  конкурсу,  в разі рівних пропозицій претендентів, 

перевага надається перевізникам,  які представили  до конкурсного    комітету:   сертифікат   
відповідності   послуг   з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам. 
 

   15. Переможцем конкурсу визнається претендент, який відповідає кваліфікаційним 
вимогам до пасажирських перевізників, може забезпечити належну якість перевезень пасажирів 
і за оцінкою конкурсного комітету зайняв перше місце. У разі відмови цього претендента 
договір може бути укладений з претендентом, який зайняв друге місце. У разі відмови 
претендента, який зайняв друге місце, від укладання договору конкурс вважається таким, що не 
відбувся. 

    
   16.  Конверти з документами на конкурс розпечатуються конкурсним комітетом у міру їх 

надходження. Подані на конкурс документи реєструються конкурсним комітетом у журналі 
обліку. Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються претенденту із 
зазначенням причин. 
 

    17. На засідання конкурсного комітету запрошуються всі претенденти, у присутності яких 
оголошуються конкурсні пропозиції. Рішення про результати конкурсу приймаються 
конкурсним комітетом на закритому засіданні у присутності не менше ніж половини його 
складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів 
голос голови є вирішальним. Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні 
конкурсного комітету із запрошенням на нього усіх претендентів. 

 
     18. Хід проведення конкурсу та рішення конкурсного комітету оформляється 

протоколом, який підписується головою та секретарем конкурсного комітету. Претендентам, 
які не стали переможцями конкурсу, плата за участь у конкурсі не повертається і 
використовується на покриття витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням конкурсу.  
 

19. Переможець конкурсу у 10-денний термін після отримання результатів проведення 
конкурсу отримує у відділі транспорту і зв”язку виконкому міської ради укладений із 
Замовником договір на перевезення пасажирів на конкретному маршруті в місті Кривому Розі 
(надалі - договір), в якому встановлюється:   

-   перелік маршрутів, які буде обслуговувати автомобільний перевізник; 
- права, обов'язки та відповідальність сторін; 
- показники якості обслуговування населення; 
- термін роботи автомобільного перевізника; 
- тарифи на проїзд;  
- умови організації перевезень;  
- контроль за технічним станом рухомого складу та наявність виробничо-технічної 

бази; 
- перелік порушень транспортного законодавства, при допущенні яких дію договору з 

перевізником може бути припинено; 
- контроль за дотриманням перевізником умов укладеного договору; 

 
- обсяги перевезень пасажирів пільгових категорій; 
- режим роботи рухомого складу; 
- страхування пасажирів.  
Строк дії договору на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування складає чотири роки.  
  



           20. Розмір плати за конкурс встановлюється Замовником на підставі кошторису, який 
розробляється підприємством та погоджується Замовником, і не може перевищувати 100 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян на дату подання заяви на участь у конкурсі. 

Розмір плати зазначається в оголошеннях  про проведення конкурсу. Плата за участь у 
конкурсі вноситься претендентами на рахунок підприємства, яке залучено Замовником до 
підготовки та проведення конкурсу. 
 
             21. Контроль за виконанням перевізником умов договору на перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті здійснює Замовник відповідно до  договору.  
      

    22. Визначені умови проведення конкурсу є обов’язковим для міського конкурсного 
комітету та його учасників, суб’єктів господарювання – перевізників м. Кривого Рогу. 
 



 
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконкому Криворізької міської ради      
«Про затвердження міської  маршрутної мережі пасажирського автотранспорту та умов 
проведення конкурсу з визначення перевізників пасажирів автомобільним транспортом  

на міських автомобільних маршрутах у місті Кривому Розі» 
 

 
1. Прийняття даного регуляторного акта – рішення виконкому міськради передбачає 

затвердження умов проведення конкурсу з визначення перевізників пасажирів автомобільним 
транспортом, маршрутної мережі пасажирського автотранспорту відповідно до внесених змін 
до Закону України «Про автомобільний транспорт», з метою відкриття нових маршрутів, які б у 
повному обсязі задовольняли потреби населення у перевезеннях. Введення нових маршрутів 
надасть змогу розвивати конкурентне середовище в сфері пасажирських автоперевезень.   
 

2. Відповідно до чинного законодавства України повноваження в частині визначення 
кількості та типу рухомого складу на міських пасажирських перевезеннях покладені на органи 
місцевого самоврядування. Якщо  не запровадити регуляторний акт в сфері пасажирських 
автоперевезень, це може привести до появи нелегальних перевізників, які будуть здійснювати 
власну діяльність без належної документації, що в свою чергу призведе до втрати податкових 
надходжень до бюджету, забезпечення трудових відносин. Визначення замовником типу 
рухомого складу дасть змогу підвищити якість та комфортність автобусних перевезень, 
проводити заміну рухомого складу на нові автобуси, які є більш комфортабельними. 
 

3. Існуючий регуляторний акт – рішення виконкому міськради від 14.04.2005  № 233 зі 
змінами та доповненнями не дає можливості розв’язати існуючу проблему, тому що ним 
затверджено умови проведення конкурсів до внесення змін до Закону України «Про 
автомобільний транспорт» та яким не було визначено тип рухомого складу. Проект рішення 
пропонується прийняти у зв’язку з тим, що після внесення змін до Закону України «Про 
автомобільний транспорт» на сьогоднішній день виникла необхідність затвердити нові умови 
проведення конкурсів, відкрити нові маршрути для забезпечення безперебійної роботи 
пасажирського автотранспорту, дотримання регулярності руху, розширення напрямків 
пасажиропотоків для більш зручних та комфортних перевезень мешканців міста.  
 

4. В результаті прийняття запропонованого регуляторного акта очікуються наступні 
витрати та вигоди для всіх учасників регуляторного процесу, а саме: 
- суб’єкти господарювання отримають можливість здійснювати господарську діяльність із 
забезпеченням фінансових результатів від неї; 
- своєчасне забезпечення оновлення рухомого складу перевізників на новий більш комфортний; 
- створення економічних умов та конкурентного середовища для розвитку пасажирського 
автотранспорту в місті; 
- забезпечення населення зручними автобусними перевезеннями за всіма напрямками; 
- зменшення витрат населення на перевезення; 
- збільшення податкових надходжень до міського бюджету. 
 
Сфера інтересів Вигоди Витрати 
Населення Зменшення витрат населення на перевезення 

близько 900,0 тис. грн. на рік; 
найбільш зручні пасажирські перевезення; 

1,8 млн. грн. 
 
- 

Суб’єкти 
господарювання 

Здійснення господарської діяльності як новими 
перевізниками, так і розширення існуючих, 
отримання доходів близько 1,8 млн. грн. на рік 
(900,0 тис. пас. х 3 грн.); 
оновлення рухомого складу – 250 одиниць за 

Витрати за участь у 
конкурсі, сплата подат-
кових зобов’язань, на 
оновлення рухомого 
складу  



рік; 
Держава Збільшення робочих місць, обсягів надходження 

податків близько 22,0 тис. грн. у місяць (100 
перевізників х 110 грн. єдиний податок = 11,0 
тис. грн., 200 водіїв х 55 грн.=11,0 тис. грн.) 

- 

      
5. Впровадження регуляторного акта дозволить забезпечити реалізацію державної 

політики, спрямованої на подальший розвиток пасажирського автотранспорту, повного та 
якісного задоволення потреб населення у перевезеннях. Завдяки дії даного регуляторного акта 
очікується поліпшення стану надання послуг у сфері пасажирського автотранспорту, 
покращення розвитку міських автобусних маршрутів та графіків руху. Оптимізація маршрутної 
мережі міста та впорядкування умов проведення конкурсу серед перевізників для забезпечення 
балансу інтересів населення та суб’єктів господарювання - перевізників.  
 

6. Альтернативними способами досягнення встановлених цілей є створення державних 
або комунальних спеціалізованих автопідприємств, які б надавали послуги приватним 
перевізникам з технічного передрейсового контролю рухомого складу або проводили власну 
господарську діяльність без залучення приватного автотранспорту. Іншим альтернативним 
способом є природний розвиток пасажирського автотранспорту, який буде регулюватися 
виключно ринковими механізмами, що забезпечить втрату контролю за автоперевезеннями 
збоку органів місцевого самоврядування. 
 

7. Тому саме прийняття даного регуляторного акта, затвердження умов проведення 
конкурсів з визначення перевізників пасажирів автомобільним транспортом у місті, внесення 
змін до  маршрутної мережі призведе до надання можливості суб’єктам господарювання – 
перевізникам отримати стабільну роботу, створити додаткові робочі місця для водіїв, 
сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу. Населення отримає більш якісні та зручніші 
послуги з перевезень, можливість зручного та комфортного пересування в межах міста,  
 
зменшення власних витрат на перевезення. Місцева влада отримає податкові надходження до 
бюджету  та збереже контроль за перевезеннями. 
 

8. Введення в дію такого регуляторного акта  та механізму проведення конкурсу на 
пасажирські перевезення дасть можливість: 

- залучити до перевезень нових суб’єктів господарювання - перевізників шляхом проведення 
конкурсу на нові маршрути з конкурсним відбором рухомого складу за критеріями 
комфортності;  

- створити конкурентне середовище серед перевізників пасажирів автомобільним 
транспортом щодо надання населенню міста якісних послуг; 

- зменшити витрати населення на перевезення та кількість скарг до органів місцевого 
самоврядування за рахунок подовження існуючих та відкриття нових маршрутів.  

 
9. Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть змогу суб’єктам 

господарювання – перевізникам отримати стабільну роботу, створити додаткові робочі місця 
для водіїв, отримувати стабільні доходи, прискорити розвиток пасажирських автоперевезень 
шляхом оновлення рухомого складу. Населення міста отримає більш зручні та комфортні 
перевезення, так як даний регуляторний акт є головним нормативним документом, який 
регулює відносини між суб’єктами господарювання - перевізниками, населенням та органами 
місцевого самоврядування у м. Кривому Розі. 

 
 10.  Затвердження умов проведення конкурсів, відкриття нових маршрутів надасть 
можливість: 



- привести діяльність у сфері пасажирського автотранспорту відповідно до вимог чинного 
законодавства, забезпечувати на конкурсній основі працевлаштування суб’єктів 
господарювання – перевізників та найманих водіїв; 
- суб’єктам господарювання–перевізникам як новим, так і існуючим впроваджувати та 
розширювати власну діяльність та отримувати доходи; 
- створити економічні умови для надходження податкових зобов’язань до місцевого бюджету, 
розвитку пасажирських автоперевезень у місті; 
- забезпечити населення більш зручними перевезеннями за всіма напрямками та зменшення 
витрат на перевезення за рахунок подовження існуючих і відкриття нових маршрутів. 
 

11.  Головними якісними показниками є стабільна робота суб’єктів господарювання, 
отримання населенням якісних послуг,  підвищення комфортності перевезень. Кількісними 
показниками виступають збільшення робочих місць у галузі. Витрати перевізників будуть 
визначатися розміром податкових зобов’язань та сумою коштів на поступове оновлення 
рухомого складу. Витрати органів місцевого самоврядування для запровадження регуляторного 
акта не передбачаються. Витрати населення будуть визначатися тільки платою за проїзд. 

 
12. Впровадження та виконання вимог регуляторного акта не потребує додаткових 

витрат з місцевого бюджету. Суб’єкти господарювання, які звертаються щодо укладення 
договору на перевезення пасажирів мають впровад- 
жувати і виконувати ці вимоги. Населення міста отримає нормативний документ, який регулює 
правові та фінансові відносини з перевізниками, що 
надасть можливість зменшити витрати на перевезення за рахунок подовження існуючих та 
відкриття нових маршрутів. 
 

13.  Головним зовнішнім чинником є зміни в законодавчій базі з питань діяльності 
автопідприємств та перевізників пасажирів автомобільним транспортом, зміни ліцензійних 
умов, нормативних документів Державного департаменту автомобільного транспорту. Постійно 
буде проводитися моніторинг щодо оцінки чинників, які впливають на дію регуляторного акта, 
та будуть вноситися до нього відповідні коригування і доповнення. 
 

14. Запропонований регуляторний акт запроваджується на необмежений термін дії або 
до прийняття нових нормативних актів, що регламентують діяльність автопідприємств та 
перевізників пасажирів. У разі потреби вноситимуться зміни до нього, у тому числі за 
підсумками аналізу відстеження його результативності. 
 

15.  Головними чинниками результативності регуляторного акта є:  
- зменшення витрат населення за рахунок подовження існуючих та відкриття нових 
маршрутів; 
- оновлення перевізниками рухомого складу, отримання ними доходів; 
- збільшення обсягів надходжень податкових зобов’язань  до міського бюджету. 

 
 

№ 
з/п 

Показник Кількісний вираз 
результативності 

Сфера інтересів держави 
1. Обсяги надходження податкових зобов’язань до міського 

бюджету від залучення до перевезень шляхом конкурсу 
нових перевізників (у місяць 100 чол. х 110 грн.); 
Обсяги надходження податкових зобов’язань до міського 
бюджету від працевлаштування перевізниками найманих 
працівників (200 чол. х 55 грн.) 
Зменшення скарг від населення (у рік) за результатами 

11,0 тис. грн. 
 
 

11,0 тис. грн. 
 
 

120  



аналізу 2005 - 2006 років 
Сфера інтересів суб’єктів господарювання 

2 Отримання доходів від перевезень пасажирів  на нових 
маршрутах (600 тис. пасажирів у рік х 3,0 грн. в двох 
напрямках) 
Оновлення рухомого складу (за рік) за результатами 
аналізу за 2006 рік 

1,8 млн. грн. 
 

250 одиниць 

Сфера інтересів громадян 
3 Зменшення витрат на перевезення за рік (600,0 тис. 

пасажирів х 1,50 грн.)  
Виконання графіків руху на маршрутах (%) 

900,0 тис. грн. 
 

90,0 
 

 16. Результативність цього регуляторного акта буде відстежуватись щоквартально 
відділом транспорту і зв’язку виконкому міськради шляхом: 
- соціологічних опитувань споживачів послуг через засоби масової інформації, 
анкетувань, у тому числі з питань щодо зменшення витрат населення за рахунок подовження 
існуючих та відкриття нових маршрутів; 
-  проведення контрольних заходів (рейдів) з метою відстеження роботи пасажирського 
автомобільного транспорту та виконання перевізниками умов договору із замовником; 
- аналізу звернень і скарг від населення до всіх інстанції порівняно з періодом до 
запровадження регуляторного акта; 
- постійний моніторинг надходжень податкових зобов’язань та оновлення перевізниками 
рухомого складу. 
 
 
Розробник регуляторного акта – проекту рішення виконкому міської ради та аналізу його 
регуляторного впливу – відділ транспорту і зв’язку (каб. 227, телефон 74-69-76) 
 
 


