
Додаток 1 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 7 лютого 2018 р. № 180) 

____________________________________ 
(найменування організатора перевезень) 

ЗАЯВА  
на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування 

1. ____________________________________________________________________ 
(найменування перевізника-претендента, поштові, фінансові реквізити, код згідно з ЄДРПОУ, 

___________________________________________________________________________ 
ідентифікаційний номер перевізника, дані щодо юридичного та фактичного місця розташування, 

_____________________________________________________________________________ 
номер та дата прийняття рішення щодо видачі ліцензії на здійснення перевезень) 

відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт”, 
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом та 
оголошення ________________________________________________________________, 

(найменування організатора перевезень) 
у __________________________________________________________________________ 

(інформація про місце публікування оголошення) 

подаю передбачені зазначеними актами законодавства документи та претендую на 
отримання права здійснювати регулярні пасажирські перевезення на автобусному 
маршруті __________________________________________________________________ 

(назва маршруту, номери рейсів) 
за об’єктом конкурсу _______________________, ________________________________ 

(номер об’єкта в оголошенні)       (пріоритетність за об’єктами (у разі потреби) 

2. Подаючи цю заяву та документи до неї, засвідчую, що: 

подані мною документи є достовірними; 

даю свою згоду на обробку моїх даних відповідно до Закону України “Про захист 
персональних даних”; 

на дату подачі цієї заяви автомобільного перевізника-претендента не визнано 
банкрутом, щодо нього не порушено справу про банкрутство, не проводиться 
процедура санації, підприємство не перебуває в стадії ліквідації; 

згоден брати участь у конкурсі та за результатами визнання мене переможцем 
укласти договір або отримати дозвіл на виконання перевезень. 

3. До заяви додаю: 

анкету про участь у конкурсі; 

відомості про автобуси, які будуть використовуватися на маршруті, разом з 
копіями сертифікатів відповідності та екологічності; 

відомості про додаткові умови обслуговування маршруту; 

копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 
платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за останній квартал; 

документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі. 

 

____________________________ 
(найменування посади керівника 

автомобільного перевізника-претендента, 
фізичної особи - підприємця або уповноваженої 

особи) 

____________ 
(підпис) 

_____________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

____ _________ 20___ року 

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 180 від 07.02.2018} 



Додаток 2 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 7 лютого 2018 р. № 180) 

_________________________________ 
(найменування організатора перевезень) 

ВІДОМОСТІ 
про автобуси, які будуть використовуватися  

на автобусному маршруті 

Поряд-
ковий 
номер 

Марка і 
модель 
автобуса 

Державний 
реєстрацій-
ний номер 

Рік випуску/ 
дата першої 
реєстрації  

(за наявності 
такої відмітки 
у свідоцтві 

про 
реєстрацію) 

Пасажиро-
місткість 
(загальна 
пасажиро-
місткість/ 
кількість 
місць для 
сидіння 

пасажирів)

Підтвер-
дження права 
використання 
автобуса 
(серія та 
номер 

свідоцтва про 
реєстрацію 
автобуса) 

Відповідність 
екологічним 
нормам 

транспортног
о засобу  

(за умови 
відповідності 
автобуса 
категорії 
Євро-3 і 
вище) 

Перелік 
елементів 
доступності 
автобуса  
для осіб з 

інвалідністю
 та інших 

маломобільни
х груп 

населення 
(зазначається 
за умови 

подання таких 
автобусів на 
конкурс) 

_________________________________ 
(найменування посади керівника автомобільного 

перевізника-претендента, фізичної особи -  
підприємця або уповноваженої особи)

____________ 
(підпис) 

________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

____ _________ 20___ року 

 

 

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 180 від 07.02.2018} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 3 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 7 лютого 2018 р. № 180) 

____________________________________ 
(найменування організатора перевезень) 

ВІДОМОСТІ 
про додаткові умови обслуговування маршруту 

________________________________________, повідомляю про ___________________: 
(найменування автомобільного перевізника-претендента) 
___________________________________________________________________________ 

(зазначається інформація про плановану вартість проїзду, наявність додаткових 
__________________________________________________________________________________________ 

засобів чи послуг, які автомобільний перевізник-претендент буде використовувати чи надавати 
__________________________________________________________________________________________ 

додатково під час надання послуг з перевезення пасажирів на маршруті,  
__________________________________________________________________________________________ 

право працювати на якому він претендує отримати) 

 

______________________________________________
(найменування посади керівника автомобільного 

перевізника-претендента, фізичної особи - 
підприємця або уповноваженої особи)

____________ 
(підпис) 

____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

____ _________ 20___ року 

 

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 180 від 07.02.2018} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 4 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 7 лютого 2018 р. № 180) 

______________________________________ 
(найменування організатора перевезень) 

АНКЕТА 
до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів  

або продовження строку дії договору (дозволу) 

Поряд-
ковий 
номер 

Найменування показника 

1. Відомості про договір (дозвіл), про те, ким і на який період укладений (виданий) 
як переможцю попереднього конкурсу (за наявності)

2. Відомості про документи, що підтверджують право власності чи користування 
земельними ділянками, а також право власності чи користування приміщеннями, 
де забезпечується проведення медичного огляду водіїв, їх стажування та 
інструктажі, а також огляд технічного стану автобусів та їх зберігання 

 

________________________________________________
(найменування посади керівника автомобільного 

перевізника-претендента, фізичної особи -  
підприємця або уповноваженої особи)

____________ 
(підпис) 

____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

____ _________ 20___ року 

 

{Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 180 від 07.02.2018} 
 


