
ОГОЛОШЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ НА АВТОБУСНИХ МАРШРУТАХ

ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ М. КИЄВА
За дорученням Організатора - Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), робочий орган конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників у м. Києві - Комунальна служба перевезень виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт”, Постанови
Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, запрошує юридичних та фізичних осіб взяти участь у конкурсі з визначення автомобільних
перевізників на автобусних маршрутах загального користування м. Києва на наступних умовах за наступними об’єктами конкурсу:

Обов’язкові умови конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування:
1. Для участі у конкурсі на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування перевізник-претендент зобов’язаний:
1.1 забезпечити дотримання вимог законодавства України;
1.2 здійснювати перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, що є об’єктами конкурсу з урахуванням державних
соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.
2. Структура парку автобусів, що працюватимуть на міських автобусних маршрутах загального користування, за пасажиромісткістю, класом, технічними
та екологічними показниками, а саме для перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Києві, допускаються
автобуси (у тому числі і електробуси), які відповідають таким вимогам:
2.1 зареєстровані та сертифіковані відповідно до вимог чинного законодавства;
2.2 використовуються автомобільним перевізником на законних підставах;
2.3 перебувають у належному технічному стані, що підтверджується діючим протоколом перевірки технічного стану транспортного засобу;
2.4 класу А і І, категорії екологічності не нижче ЄВРО-5 та загальною пасажиромісткістю не менше 60 місць, обладнанні кондиціонерами, системами
обігріву салону та не менш ніж двома входами/виходами для пасажирів з автоматичним відкриванням дверей.
3. Згідно з пунктом 10 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) (далі – Організатор перевезень) встановлюється вимога щодо забезпечення роботи на об’єктах конкурсу на
перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості не менше 49 відсотків від загальної кількості автобусів та які пристосовані для
користування інвалідами з вадами зору, слуху, а також з ураженням опорно-рухового апарату (можливість перевезення не менше одного інвалідного
візка).
Додаткові умови конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування:
1. Перевізникам-претендентам забезпечити:
1.1 встановлення на транспортні засоби, які пропонуються для роботи на маршрутах, що є об’єктами конкурсу, датчиків підрахунку пасажиропотоку, що
розташовуватимуться над кожним входом в транспортний засіб, чотирьох камер відеоспостереження з високою чіткістю зображення, що
розташовуватимуться над входами в транспортний засіб, в передній та задній частині салону транспортного засобу для огляду та запису внутрішнього
простору та в кабіні водія для запису дороги упродовж двох місяців з дати, яка буде визначена наказом Організатора перевезень, з можливістю отримання
та використання Організатором перевезень інформації з цих датчиків та відеокамер та/або їх підключення до Єдиного диспетчерського центру
моніторингу роботи транспорту та збору інформації;



1.2 встановлення на транспортні засоби, які пропонуються для роботи на маршрутах, що є об’єктами конкурсу, не менше 5 спеціальних кнопок аварійної
зупинки (зупинки на вимогу), що рівномірно розподілені у салоні автобуса на висоті 700-1000 мм над рівнем підлоги, зовнішніх звукових інформаторів
номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні автобуса для оголошення зупинок та пандусів, відповідно до строків, які буде
визначено Договором про організацію перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування м. Києва, які
використовуватимуться в порядку, визначеному Організатором перевезень;
1.3 дотримання в транспортних засобах, які пропонуються для роботи на маршрутах, що є об’єктами конкурсу, температури внутрішнього простору
салону автобусу під час надання послуг в літній період (з 15 (п’ятнадцятого) квітня до 15 (п’ятнадцятого) жовтня) на рівні від 22 °C до 28 °C та в зимовий
період (з 16 (шістнадцятого) жовтня до 14 (чотирнадцятого) квітня) на рівні від 10 °C до 15°C;
1.4 встановлення на транспортні засоби, які пропонуються для роботи на маршрутах, що є об’єктами конкурсу, технічних засобів контролю за роботою

транспортних засобів в реальному часі (бортове обладнання для вимірювання напрямку руху, координат, місця розташування транспортного засобу і
іншої інформації), яка використовуватиме систему глобального позиціювання (далі – GPS-системи) упродовж одного місяця з дати, яка буде визначена
наказом Організатора перевезень;
1.5 можливість використання отриманих GPS-системою даних в інформаційних системах, визначених Організатором перевезень та/або підключення
GPS-системи до Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації упродовж одного місяця з дати, яка буде визначена
наказом Організатора перевезень;
1.6 розміщення в салонах транспортних засобів, які пропонуються для роботи на маршрутах, що є об’єктами конкурсу, візуальної інформації та
трафаретів, які будуть визначені Договором про організацію перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування м. Києва;
1.7 приєднання до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форми власності
транспортних засобів, які пропонуються для роботи на маршрутах, що є об’єктами конкурсу, у строки, визначені розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)    від 26 жовтня 2018 року № 1934;
1.8 водіїв рухомого складу форменим одягом, упродовж одного місяця з дати укладання Договору про організацію перевезень пасажирів на міському
автобусному маршруті загального користування м. Києва, згідно з визначеним Договором про організацію перевезень пасажирів на міському автобусному
маршруті загального користування м. Києва зразком;
1.9 здійснення відповідного брендування лівреєю автобусів, які пропонуються для роботи на маршрутах, що є об’єктами конкурсу, упродовж одного
місяця з дати, яка буде визначена наказом Організатора перевезень.
2. У відомостях про додаткові умови обслуговування маршруту, що подаються у конверті з позначкою «№ 1» обов’язково зазначається підтвердження про
забезпечення виконання зазначених у пункті 1 цих додаткових умов.
3. Помістити у конверт з позначкою «№ 1» копії протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів, чинних на момент подання документів на
конкурс та на дату проведення самого конкурсу, копії свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та тимчасових реєстраційних талонів (за наявності)
на транспортні засоби, вказані в відомостях про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті, що подаються у конверті з позначкою
«№ 1».

УВАГА! Для отримання інформації щодо об’єктів конкурсу, отримання бланків документів для участі у конкурсі, подання документів для участі у
конкурсі, прохання звертатись до Комунальної служби перевезень виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), за адресою: 04119, м. Київ,
вул. Сім`ї Хохлових 7/9, поверх 3, пн. – чт. з 8:00 год. до 16:00 год., пт. з 8:00 год. до 15:00 год.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у закритих конвертах: з позначкою № 1 який містить документи для участі в
конкурсі, та № 2 який містить документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент.



Кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі – 19.11.2021 року включно. Прийом документів для участі у конкурсі в здійнсюється робочі дні
до 19 листопада 2021 року включно з 08 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. з понеділка по четвер та у п’ятницю з 08 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв.

Засідання конкурсного комітету відбудеться за місцезнаходженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
10.12.2021 року о 10:00 год.

Реєстрація учасників з 09:00 год. за адресою м. Київ, вул. Хрещатик 36, поверх 1.

Розмір плати за участь у конкурсі становить 5100,00 грн. за один об’єкт конкурсу та вноситься перевізниками-претендентами на рахунок Комунальної
служби перевезень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) UA913057490000002600330945901 в ПАТ «Банк
Кредит Дніпро», код ЄДРПОУ 25383769.

Телефони для довідок з питань проведення конкурсу: (044) 489 – 31 – 52, e-mail: ksp2007@ukr.net.

Всі особи, які представляють інтереси перевізника-претендента на конкурсі (крім керівника) повинні мати з собою оформлену належним чином
довіреність, надану перевізником-претендентом.

Додаток до Наказу № Н-270 від 29.10.2021
№

об’єк
ту

№
маршруту

Кінцеві зупинки/Шлях слідування Кількість
автобусів

для
виконання
перевезень

Кількість
резервних
автобусів

Режим руху Інтервал
руху

(хвилини)

Періодичність
виконання
перевезень

1 36

вул. Сирецька – станція метро «Дорогожичі»
Вул. Кирилівська – пров. Цукровий – вул. Копилівська –              вул.

Сирецька – вул. Ольжича – вул. Олени Теліги –
вул. Юрія Іллєнка – станція метро «Дорогожичі» (в звор. напр.

вул. Оранжерейна – вул. Дорогожицька – вул. Олени Теліги)

1 1 Звичайний 30 Щоденно

2 22

вул. Тростянецька – музей «Авіації»
Вул. Тростянецька – вул. Архітектора Вербицького –

вул. Декабристів –просп. Миколи Бажана – міст Південний -
вул. Саперно – Слобідська – просп. Науки - Деміївська площа –

просп. Валерія Лобановського - Севастопольська площа –
Повітрофлотський просп.– вул. Смілянська – вул. Народного

Ополчення – вул. Медова – музей «Авіації» (в зворотному напрямку
- вул. Народного Ополчення - Севастопольська площа)

16 2 Звичайний 8

Щоденно

3 50

вул. Північна - зал. вокзал «Центральний»
Вул. Північна – просп. Героїв Сталінграду – вул. Героїв Дніпра -
Оболонський просп. (в звор. напр.: заїзд на ст. м. «Почайна») -

просп. Степана Бандери - вул. Олени Теліги – вул. Юрія Іллєнка –

8 1 Звичайний 13

Щоденно

mailto:ksp2007@ukr.net


вул. Січових Стрільців - вул. В’ячеслава Чорновола –
Повітрофлотський шляхопровід - просп. Перемоги –

площа Перемоги - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська (у звор.
напр.:  вул. Саксаганського) - вул. Семена Петлюри - зал. вокзал

“Центральний”

4 57

Авторинок «Чапаєвка» – ст. м. «Академмістечко»
Авторинок «Чапаєвка» – вул. Академіка Заболотного – Столичне

шосе –вул. Академіка Заболотного – Одеський шляхопровід –
Кільцева дорога – просп. Академіка Палладіна – вул. Академіка

Єфремова – ст. м. «Академмістечко»

8 1 Звичайний 18

Щоденно

5 105

вул. Тростянецька – Бориспільске шоссе 41-В
Вул. Тростянецька – вул. Архітектора Вербицького – Харківське

шосе – вул. Чернігівська – вул. Ташкентська –
вул. Старобориспільська – Бориспільське шосе – Дарницьке

лісництво (23 кілометр Харківського шосе) – Бориспільске шосе
41-В – Бориспільське шосе – вул. Старобориспільска –

вул. Ташкентська Харківське шосе – вул. Архітектора Вербицького
– вул. Тростянецька

1 1 Звичайний 60

Щоденно

6 191

ст. м. «Лісова» - вул. Милославська
Вул. Милославська (від вул. Радунської) – вул. Оноре де  Бальзака

(непарна сторона) – вул. Будищанська – вул. Радунська –
вул. Миколи Лаврухіна – вул. Оноре де  Бальзака (непарна сторона)
– ш/п вул. Сержа Лифаря – вул.  Оноре де Бальзака (парна ст.) - вул.
Теодора Драйзера – вул. Братиславська – вул. Шолом–Алейхема –

вул. Кубанської України – вул. Кіото –                                  вул.
Мурманська – Броварський проспект - ст. м. «Лісова»                     (в
зворотному напрямку: Броварський проспект до                           вул.

Братиславської – вул. Кіото – вул. Кубанської України)

9 1 Маршрутного
таксі 7

Щоденно

7 245

ст. м. «Дарниця» - ст. м. «Позняки»
Просп. Миколи Бажана, вул. Драгоманова, вул. Анни Ахматової,

вул. Ревуцького, Харківське шосе, Дарницька пл.
просп. Миру, вул. Будівельників, вул. Попудренко (в зворотньому

напрямку вул. Попудренко, вул. Бажова, вул. Червоноткацька,
вул. Будівельників, бульв. Верховної ради, вул. Будівельників і далі

по схемі.)

15 2

Маршрутного
таксі

5

Щоденно

8 402
вул. Північна - вул. Олександра Архипенка

Вул. Північна – просп. Героїв Сталінграда – вул. Героїв Дніпра –
вул. Зої Гайдай – вул. Маршала Тимошенка – вул. Маршала

5 1
Маршрутного

таксі 8
Щоденно



Малиновського – вул. Йорданська – вул. Олександра Архипенка
(до просп. Героїв Сталінграда)

9 417

вул. Підлісна – ст. м. «Контрактова площа»
Вул. Підлісна (від вул. Генерала Наумова) – вул. Академіка
Булаховського  (вул. Осіння – розворот) – вул. Академіка

Булаховського – просп. Академіка Палладіна - вул. Академіка
Єфремова – вул. Чорнобильська – вул. Феодори Пушиної –

просп. Академіка Палладіна - Кільцева дорога – просп. Перемоги
(в звор. напр. просп. Перемоги – вул. Чорнобильська) –
вул. Миколи Василенка – вул. Дегтярівська (в звор. нап.

вул. Дегтярівська – вул. Табірна – просп. Перемоги) – вул.
Дмитрівська – вул. Коперніка - вул. Глибочицька – вул. Верхній Вал
– вул. Костянтинівська  – ст. м. «Контрактова площа» (в звор. напр.:

вул.  Межигірська - вул. Нижній Вал і далі за схемою)

10 1

Маршрутного
таксі

7

Щоденно

10 418

вул. Попудренка – вул. Лісківська
Вул. Лісківська (від вул. Милославської) – вул. Марини Цвєтаєвої –

просп. Володимира Маяковського – вул. Теодора Драйзера –
вул. Братиславська – вул. Миропільська – вул. Гната Хоткевича  –

просп. Юрія Гагаріна – бульв. Верховної Ради – вул. Гната
Хоткевича – вул. Червоноткацька – вул. Біломорська –

вул. Попудренка (в звор. напр.: вул. Попудренка –
вул. Братиславська)

8 1

Маршрутного
таксі

10

Щоденно

11 421

вул. Симиренка – ст. м. «Почайна»
Вул. Симиренка – вул. Сім'ї Сосніних - вул. Василя Кучера –
вул. Володимира Покотила (в звор. напр.: вул. Володимира

Покотила – бульв. Кольцова – вул. Симиренка) – просп. Леся
Курбаса – просп. Любомира Гузара – вул. Борщагівська –

Індустріальний ш/п. – Індустріальний пров. - вул. Вадима Гетьмана
(в звор. напр.: вул. Вадима Гетьмана – вул. Борщагівська) –

вул. Олександра Довженка – вул. Олени Теліги – просп. Степана
Бандери – Оболонський просп. –вул. Вербова – ст. м. «Почайна»

9 1

Маршрутного
таксі

10

Щоденно

12 441

ст. м. «Героїв Дніпра» – Сади
Ст. м. «Героїв Дніпра» - просп. Оболонський – вул. Озерна -

вул. Богатирська ( в звор.  напр.: вул. Героїв Дніпра –
Оболонський просп.) - Сади

2 1

Маршрутного
таксі 25

Щоденно

13 487
ст. м. «Харківська» - вул. Ремонтна

Вул. Ремонтна – вул. Зрошувальна – вул. Академіка Горбунова –
вул. Бориспільська – Волго–Донський пров. – вул. Юрія

7 1
Маршрутного

таксі 9
Щоденно



Литвинського – вул. Севастопольська – вул. Сормовська –
вул. Ялтинська – вул. Славгородська – вул. Тростянецька –

Харківське шосе – вул. Архітектора Вербицького –
вул. Декабристів – ст. м. «Харківська»

14 558

Просп. Свободи -  зал. вокзал «Центральний»
Просп. Свободи (від просп. Георгія Гонгадзе) – вул. Наталії Ужвій –

вул. Мостицька – вул. Вишгородська – вул. Кирилівська –
вул. Петропавловська – вул. Бакинська – вул. Ольжича –

вул. Олени Теліги – вул. Юрія Іллєнка – вул. Січових Стрільців  –
вул. В’ячеслава Чорновола – Повітрофлотський ш/пр (тільки в напр.

зал. вокзалу) - просп. Перемоги – площа Перемоги -
вул. Старовокзальна – вул. Жилянська (в звор. напр.:

вул. Саксаганського) – вул. Симона Петлюри – з/в  «Центральний»)

8 1

Маршрутного
таксі

9

Щоденно

15 573

вул. Будищанська (до вул. Оноре де Бальзака) – бульв. Вацлава
Гавела

Вул. Будищанська (від вул. Бальзака) – вул. Радунська –
вул. Миколи Лаврухіна – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона)

– вул. Сержа Лифаря – просп. Володимира Маяковського –
просп. Романа Шухевича – Північний міст – просп. Степана

Бандери  – вул. Олени Теліги  - вул. Юрія Іллєнка  – ст. м.
«Дорогожичі» –  вул. Дегтярівська – вул. Миколи Василенка, просп.
Космонавта Комарова, бульв. Вацлава Гавела (в звор. напрямку. вул.

Академіка Каблукова, вул. Героїв Севастополя, бульв. Вацлава
Гавела, вул. Миколи Василенка, і далі по схемі)

7 1

Маршрутного
таксі

20

Щоденно

16 581

Площа Тараса Шевченка - ст. м. «Святошин»
Ст. м. «Святошин» – просп. Перемоги – вул. Данила

Щербаківського – площа Валерія Марченка– вул. Івана Виговського
– просп. Правди – вул. Ярослава Івашкевича –                   вул.

Лугова (розв. навпроти вул. Бережанська) – вул. Автозаводська –
вул. Полярна – просп. Рокосовського – вул. Юрія Кондратюка (заїзд

до Діагностичного центру) – вул. Мінське шосе –
площа Тараса Шевченка

8 1

Маршрутного
таксі

10

Щоденно


