
До уваги власників автотранспорту ! 

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної 

державної адміністрації 

ОГОЛОШУЄ  КОНКУРСИ 

 
з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах 

загального користування, які не виходять за межі території Харківської області,   

що відбудуться 30 травня  2017 року 
Приміські автобусні маршрути 

№ 

з/п 

об’єк

ту 

конк

урсу 

№ маршруту та найменування кінцевих 

зупинок 

Рухомий склад 

 

 

Кіль

кість 

рейсі

в 

 

 

Режим руху 

 

 

Примітка 

Кількість 

автобусів 

без 

урахування 

резервних 

Загальна 

місткість 

автобусу, що 

передбачена 

технічною 

характеристик

ою 

1 

№1157 Харків (АС-4) – Черкаська Лозова 1 від 37 25 маршрутне таксі  

№1151 Харків (АС-4) – Руська Лозова 3 від 37 53 
маршрутне таксі, 

звичайний режим 
 

№1180 Харків (АС-4) – садівниче товариство 

«Фронтовик» 
1 від 37 12 звичайний режим 

сезонний, у 

визначені 

дні тижня 

№ 1179 Харків (АС-4) – садівниче товариство 

«Питомник» 
1 від 38 20 звичайний режим 

сезонний, у 

визначені 

дні тижня 

№1161 Харків (АС-4) – Великі Проходи з заїздом 

в М. Проходи 
1 від 37 11 

маршрутне таксі, 

звичайний режим 
 

2 
№1626 Тернова (Чугуївського району) – Харків 

(АС-3) 
4 від 37 49 маршрутне таксі  

3 

№1173 Харків (АС-3) - Перемога 1 від 18 3 маршрутне таксі  

№1628 Харків (АС «Героїв Праці») – Циркуни 

(вул. Калинова) 
3 від 38 60 маршрутне таксі  

4 №1594-А Куп’янськ (АС) – Дворічна (АС) 1 від 20 4 
маршрутне таксі, 

звичайний режим 
 

5 
№1650 Харків (АС «Холодна Гора») – Старий 

Мерчик 
2 від 20 17 маршрутне таксі  

6 
№ 1671 Харків (ст.метро «Пр. Гагаріна») – 

Безлюдівка (ст. Удянська) 
1 від 38 13 маршрутне таксі  

7 

№1358 Харків (АС «Центральний ринок») - 

Слатине 
1 від 38 10 маршрутне таксі  

№1360 Харків (АС «Центральний ринок») - 

Прудянка 
1 від 38 8 маршрутне таксі  

№1648 Харків (АС «Центральний ринок») – 

Козача Лопань 
5 від 38 36 маршрутне таксі  

8 

№1470 Новопокровка  - Харків (АС- 6 

«Заводська»)   
3 від 37 30 маршрутне таксі  

№1471 Стара Покровка  - Харків (АС- 6 

«Заводська»)   
1 від 37 8 маршрутне таксі  

9 
№1384 Кегичівка (АС) – Первомайський (АС)  

через Бессарабівку 
1 від 37 4 

маршрутне таксі, 

звичайний режим 

у визначені 

дні тижня 

 
Міжміські внутрішньообласні автобусні маршрути 

№ з/п 

об’єк

ту 

конк

урсу 

об’єкт №№ рейсів 
Початковий та кінцевий 

пункти маршруту 

Протя

жність, 

км 

Час 

відправ

лення з 

кінце-

вих 

пунктів 

Час 

прибуття 

до кінце-

вих 

пунктів 

Рухомий склад 

 

 
Кількіст
ь рейсів 

 

 

 

Примітк

а 

Кількість 

автобусів 

без 
урахування 

резервних 

Кіль-
кість 

місць для 

сидіння 

10 маршрут 
1004/1003 

Балаклія (залізничний 

вокзал) – Харків (АС-1) 

через Зміїв 

128 

05:00 08:15 

2 від 41 6  08:50 12:05 

1006/1005 13:00 16:15 



17:02 20:17 

1012/1011 
05:40 08:55 

13:48 17:03 

11 маршрут 1002/1001 
Петрівське – Харків (АС-6 

«Заводська») – через 

Чугуїв 

122 
06:00 09:02 

1 від 43  2  
14:50 17:45 

12 маршрут  1008ф/1007ф 
Савинці – Харків (ст.м. 

«Ак. Барабашова») через 

Зміїв 

127 

05:30 08:30 

1 від  41 2 

у 

визначен

і дні 

тижня 
13:10 16:10 

13 маршрут  

1010/1009 

Донець  - Харків (АС-1) 80 

06:18 08:13 

3 від 41 8  

10:55 12:50 

1014/1013 
06:40 08:35 

12:05 14:00 

1016/1015 
08:25 10:20 

15:00 16:55 

1018/1017 
13:20 15:15 

16:00 17:55 

14 рейси 1028ф/1027ф 
Барвінкове – Харків (АС-6 

«Заводська «)  через 

Велику Комишуваху 

170 

06:30 10:20 

1 від  27 2 

у 

визначен

і дні 

тижня 
16:55 20:22 

15 маршрут  

1486/1485 

Слобожанське (Зміївського 

району) – Харків (ст.м. 

«Ак. Барабашова») 

69 

07:15 08:45 

5 від  41  12  

11:00 12:30 

1488/1487 
08:15 09:45 

12:05 13:35 

1490/1489 
09:15 10:45 

13:15 14:45 

1492/1491 
10:15 11:45 

14:00 15:30 

1444/1443 
11:45 13:15 

15:15 16:45 

1524/1523 
13:00 14:30 

16:15 17:45 

16 маршрут 

1450/1449 

Дворічна (АС) – Харків 

(АС-6 «Заводська») 

131 

05:00 07:35 

3 від 33 10  

09:12 11:47 

1452/1451 
08:50 11:25 

15:10 17:45 

1454/1453 
10:10 12:45 

14:27 17:02 

1456/1455 
13:15 15:55 

17:22 19:57 

1448/1447 
17:05 19:40 

107 20:20 22:15 

17 рейси 

1658/1657 

Куп’янськ (АС) - Харків 

(АС-6 «Заводська») 
107 

06:30 08:45 

2 від 41 6  

13:00 15:15 

1666/1665 
08:10 10:25 

12:10 14:25 

1670/1669 
16:30 18:35 

19:20 21:25 

18 рейси  1030ф/1029ф 
Барвінкове – Харків (АС-6 

«Заводська»)  через Велику 

Комишуваху 

170 

15:20 18:55 

1 від 27 2 

у 

визначен

і дні 

тижня 
19:30 23:08 

19 рейси  

1599/1600 Краснокутськ (АС) – 

Харків (АС «Центральний 

ринок») через Старий 

Мерчик 

97 

06:30 08:35 

1 від  18 4  

09:47 11:52 

1607/1608 

13:20 15:25 

16:08 18:13 

20 маршрут 

1806ф/1805ф 
Сахновщина (АС) – Харків 

(АС-2) через Олійники 
149 

05:40 09:00 

2 від 18 6 

у 

визначен

і дні 

тижня 

16:00 19:20 

1810ф/1805ф 
11:50 15:10 

16:00 19:20 



1827/1828 
07:00 10:20 

 
12:00 15:20 

21 маршрут 1800ф/1799ф 
Первомайський (АС) - 

Сахновщина (АС)  
64 

08:50 10:40 

1 від 19 2 

у 

визначен

і дні 

тижня 
13:15 15:05 

Якщо у примітці не зазначена періодичність здійснення перевезень (сезонний, у визначені дні 

тижня), то об’єкт конкурсу обслуговується цілорічно, щоденно. На міжміських автобусних маршрутах 

перевезення виконуються самостійно у звичайному режимі. 

Згідно із ст. 45 Закону України ”Про автомобільний транспорт” (далі - Закон) у конкурсі на 

визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування можуть 

брати участь автомобільні перевізники, які мають ліцензію на той вид перевезень, що винесено на 

конкурс, на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси 

відповідного класу, відповідають вимогам, викладеним у ст. 34 Закону та наступним умовам: 

     - обов’язкове надання в якості конкурсної пропозиції на кожен об’єкт конкурсу, що 

містить приміські маршрути, щонайменше одного транспортного засобу, пристосованого для 

перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

- наявність у перевізника-претендента необхідної кількості резервного рухомого складу 

відповідної місткості згідно з підпунктом 4 п.12 Порядку проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 3.12.08 №1081 (із змінами) (далі - Порядок); 

– забезпечення державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування 

пасажирів; 

– перевезення громадян пільгових категорій згідно з чинним законодавством; 

– забезпечення виконання вимог чинного законодавства, що регулює роботу автомобільного 

транспорту; 

– дотримання трудового законодавства України, забезпечення належних умов праці; 

– робота перевізника за договором з Департаментом економіки і міжнародних відносин 

Харківської обласної державної адміністрації; 

– відповідність  рухомого складу технічним та екологічним показникам; 

– забезпечення перевізником обладнання рухомого складу модулями GPS у термін до 6 місяців 

з моменту укладання договору; 

– вимоги до автобусів щодо класу та комфортності передбачені Порядком визначення класу 

комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, 

затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12.04.07р. №285 і 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.07р. за №499/13766. Рекомендований клас 

комфортності автобусів на міжміських маршрутах до 150км – 1 зірочка, понад 150км – 2 зірочки. 

Робочий орган – філія «Харківавтотранссервіс» УДП «Укрінтеравтосервіс», 61124, м. Харків, 

проспект Гагаріна, 127-а, кім. 205, 208, 214, тел./факс 737-43-96, e-mail: oblavto_kh@ukr.net. 

Перелік документів, які претендент подає конкурсному комітету, визначені Порядком, який 

розміщено на WEB-сайті Верховної ради України (http://zakon.rada.gov.ua). Для одержання необхідної 

інформації про об’єкти конкурсів (у т.ч. інформації щодо розкладів та інтервалів руху на автобусних 

маршрутах), переліку та бланків документів для участі у конкурсі, можна звертатися до робочого 

органу.  

Засідання конкурсного комітету відбудеться 30 травня 2017 року. Початок засідання об 11 

годині за адресою: м.Харків, пл.Свободи,5, Держпром, 3 під’їзд, 5 поверх, Департамент економіки і 

міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації, кімната №507. 

Плата за участь у конкурсі (за один об’єкт конкурсу) на приміському автобусному маршруті, 

на якому передбачається виконання: від одного до десяти рейсів на добу, становить на діючий об’єкт 

конкурсу – 1937,22 грн. у т.ч. ПДВ–322,87 грн.; від одинадцяти до восьмидесяти рейсів на добу, 

становить на діючий об’єкт конкурсу – 2080,96 грн. у т.ч. ПДВ-346,83 грн.; на міжміському 

внутрішньообласному автобусному маршруті, на якому передбачається виконання: від одного до 

десяти рейсів на добу становить на діючий об’єкт конкурсу – 1937,22 грн. у т.ч. ПДВ–322,87 грн.; 

понад десять рейсів на добу становить на діючий об’єкт конкурсу  - 2368,44  грн. у т.ч.  ПДВ – 394,74 

грн.  Якщо в одному об’єкті конкурсу кілька маршрутів, плата встановлюється за кожен 

маршрут окремо. 

mailto:oblavto_kh@ukr.neta


Плата за участь в конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування перераховується за реквізитами: отримувач – філія „Харківавтотранссервіс” УДП 

«Укрінтеравтосервіс», код ЄДРПОУ 38085536, розрахунковий рахунок №2600445974001 в АБ 

„Експрес-Банк” м. Київ, МФО 322959, платіжне доручення (квитанція) повинне бути з позначкою 

„Плата за участь у конкурсі 30 травня  2017  року”. 
Документи для участі у конкурсах приймаються до 12 травня 2017 року включно  за 

адресою: 61124, м. Харків, проспект Гагаріна, 127-а, кім. 208, 205, Філія «Харківавтотранссервіс» УДП 

«Укрінтеравтосервіс». Режим роботи: з 8 до 17 години (у п’ятницю до 15 години 45 хвилин) щодня, 

крім суботи, неділі та державних святкових днів. Документи для участі в конкурсах подаються 

перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах) з відповідними позначками №1 і №2. 

Конверт з позначкою „№1” повинен містити документи згідно з п.29 Порядку. Конверт з позначкою 

„№2” повинен містити інформацію про те, на який об’єкт конкурсу перевізник-претендент подав 

документи для участі. 

Документи, які надійшли після встановленого строку, не розглядаються. 

 

 


