
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД, ТЕРИТОРІЙ
ТА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
               м. Київ                       № 

Про заходи щодо проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, 
що виходять за межі території області (міжобласний маршрут)

Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», 
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (зі змінами), Правил 
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 
(зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Визначити об’єкти конкурсу з перевезення пасажирів на міжміському і 
приміському автобусних маршрутах загального користування, що виходять 
за межі території області (міжобласний маршрут) (додаток 1).

2. Оголосити проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
міжміському і приміському автобусних маршрутах загального користування, 
що виходять за межі території області (міжобласний маршрут) (далі – 
конкурс). 

3. Визначити місцем проведення конкурсу – адміністративну будівлю 
Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, 
розташовану за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 14, дату – 27 березня 2023 
року, час – 11:00.

4. Здійснювати подання документів для участі у конкурсі в 
адміністративній будівлі Міністерства розвитку громад, територій та 
інфраструктури України за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 14: 
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4.1. У паперовій формі – понеділок – четвер з 09:00 до 18:00, п’ятниця – з 
09:00 до 16:45;

4.2. В електронній формі – за електронною адресою: miu@mtu.gov.ua.

5. Установити кінцевий строк прийняття документів для участі в 
конкурсі 10 березня 2023 року.

6. Затвердити такі, що додаються:

Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міжміському і 
приміському автобусних маршрутах загального користування, що виходять 
за межі території області (міжобласний маршрут);

Кошторис витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням конкурсу з 
перевезення пасажирів на міжміському і приміському автобусних маршрутах 
загального користування, що виходять за межі території області (міжобласний 
маршрут).

7. Департаменту дорожніх і авіаційних перевезень, розвитку туризму та 
безпеки на транспорті (О. Задорожному) забезпечити опублікування 
оголошення про проведення конкурсу, об’єкти конкурсу та умови конкурсу в 
друкованих засобах масової інформації в установлені законодавством строки.

8. Сектору зовнішніх комунікацій (Д. Чернецькому) забезпечити 
оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства розвитку 
громад, територій та інфраструктури України.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Сергія Деркача.

Віце-прем’єр-міністр 
з відновлення України – Міністр Олександр КУБРАКОВ


























