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Управлiння iнформацiйного забезпечення
та доступу до публiчноУ iнформацiТ

Шановний пане Юрiю!

На виконання доручення виконанчого органу КиУвськоУ мiськоТ ради
(КиУвськоТ мiськоY державноТ адмiнiстрацiТ) вiд 24.04.2015 N~ 1150(з) у
департаментi транспортно? iнфраструктури виконавчого органу КиТвсько? мiськоТ
ради (КиТвськоТ мiськоТ державноТ адмiнiстрацiТ) опрацьовано Ваш iнформацiйний
запит.

Повiдомляемо, що 24 квiтня у газетi «Хрещатик» (К2 59 (4655)) було
опублiковано вiдповiдно до Закону УкраУни «Про автомобiльний транспорт» та
Порядку проведения конкурсу з перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi
загального користування (далi — Порядок), затвердженого постановою Кабiнету
Мiнiстрiв УкраТни вiд 03.12.2008 No 1081, оголошення про проведения конкурсу з
перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування
м. Киева.

до обов’язкових умов конкурсу визначено наступнi вимоги до структури
парку автобусiв, що працюватимуть на маршрутах загального користування мiста
Киева:

1. для забезпечення належноТ якостi та безпеки перевезень пасажирiв на
мiських автобусних маршрутах загального користування мiста Киева,
встановлюсться вимога щодо вiдповiдностi класу рухомого складу,
запропонованого перевiзниками-претендентами для участi в конкурсi, вимогам
Порядку визначення класу комфортностi автобусiв, сфери Ухнього використання
за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Мiнтрансзв’язку
УкраУни вiд 12.04.2007 N2 285.

Вимоги до iнтервалу, розкладу та схеми руху встановлюються вiдповiдно до
затвердженого паспорту маршруту.

2. Автобуси, що пропонуються претендентами для перевезення пасажирiв
на мiських маршрутах загального користування у м. Киевi гiовиннi бути:

- зареестрованi вiдповiдно до чинного законодавства;
- перебувати в належному технiчному станi;



- обладнанi двигунами, що вiдповiдають нормам екологiчноТ безнеки не
«СВРО-4»;

- класу «А» або «I», пасажиромiсткiстю, яка складас не менше 21
мiсця для сидiння пасажирiв з можливiстю перевезення стоячих пасажирiв;

- обладнанi пристроями для автоматичного вiдкривання не менше 2-х
дверей для входу/виходу пасажирiв;

- обладнанi засобами вiзуального та звукового iнформування про
найменування зугшнки, зокрема наступноТ, маршруту.

3. Згiдно з Порядком встановлюсться вимога щодо забезпечення роботи на
об’сктi конкурсу, що включас мiсъкi автобуснi маршрути загального
користування, не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для
перевезення осiб з обмеженими фiзичними можливостями.

Вiдповiдно до п. 10 Порядку та ст. 44 Закону УкраТни «Про автомобiльний
транспорт» департамент транспортноТ iнфраструктури виконавчого органу
КиТвськоТ мiськоТ ради (КиТвськоТ мiськоТ державноТ адмiнiстрацiУ) — Органiзатор
перевезень затвердив додатковi умови конкурсу, вiдповiдно до яких перевiзник
претендент зобов ‘язаний:

- встановити оРs-системи на автобуси, якi пропонуються для роботи на
маршрутах, що е об’ектами конкурсу та пiдключити - Tx до Сдиного
диспетчерського центру контролю за роботою автотранспорту i збору iнформацiТ
м. Киева, протягом 2-х мiсяцiв з дати, яка буде визначена наказом Органiзатора;

- строк експлуатацiТ транспортних засобiв, якi перевiзник-претендент
пропонус використовувати для перевезень пасажирiв у м. Киевi, не повинен
перевищувати повних семи рокiв з моменту випуску;

- встановити автоматизованi системи безготiвковоТ оплати проУзду на
автобуси, якi пропонуються для роботи на маршрутах, що е об’ектами конкурсу,
протягом б мiсяцiв з дати, яка буде визначена наказом Органiзатора.

З повагою

Перший заступник директора ~ф I. Шпильовий
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