
Нормативна база 

щодо регулярних спеціальних пасажирських перевезень 

 

Організація регулярних спеціальних пасажирських перевезень 

здійснюється відповідно до: 

- Закону України «Про автомобільний транспорт»;  

- Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 

№ 176; 

- наказу Мінтрансзв’язку від 07.05.2010 № 278 «Про затвердження 

Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного 

маршруту». 

Згідно із ст. 1 Закону України «Про автомобільний транспорт» (далі – 

Закон) регулярні спеціальні пасажирські перевезення – перевезення певних 

категорій пасажирів (працівників підприємств, школярів, студентів, туристів, 

екскурсантів та інших) на автобусному маршруті за умовами, визначеними 

паспортом маршруту, затвердженим в установленому порядку замовником 

транспортних послуг. Автобусний маршрут спеціальних перевезень – 

автобусний маршрут, на якому здійснюють регулярні спеціальні пасажирські 

перевезення. 

Згідно із ст. 35 Закону перевезення пасажирів автобусами в режимі 

регулярних спеціальних пасажирських перевезень здійснюють автомобільні 

перевізники на автобусних маршрутах спеціальних перевезень на договірних 

умовах із замовниками транспортних послуг. 

Згідно із ст. 39 Закону документи, на підставі яких виконуються 

регулярні спеціальні пасажирські перевезення: 

- для автомобільного перевізника – ліцензія, договір із замовником 

транспортних послуг, паспорт маршруту, документ, що засвідчує 

використання автобуса на законних підставах, інші документи, 

передбачені законодавством України; 

- для водія автобуса – посвідчення водія відповідної категорії, 

реєстраційні документи на транспортний засіб, схема маршруту, 

розклад руху, інші документи, передбачені законодавством України. 

Відповідно до пунктів 46, 48, 49 Правил надання послуг пасажирського 

автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 18.02.1997 № 176, регулярні спеціальні перевезення 

здійснюються на підставі договору, згідно з яким автомобільний перевізник 

надає підприємству, установі та організації, яка виступає замовником послуг, 

послуги з перевезення організованої групи пасажирів за певним маршрутом і 

визначеним розкладом руху, протягом передбаченого договором строку. 

Також під час здійснення регулярних спеціальних перевезень пасажирський 

автомобільний перевізник забезпечує в установленому законодавством 

порядку страхування пасажирів. Передній трафарет автобуса повинен 

містити напис чорною фарбою «Спеціальне перевезення» на контрастному 



фоні (білому чи жовтому) та офіційне найменування (повне або скорочене) 

замовника послуг. 

Відповідно до п. 1.5. наказу Мінтрансзв’язку від 07.05.2010 № 278 «Про 

затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного 

маршруту» (далі – Наказ) процедури, пов'язані з погодженням та 

затвердженням паспортів автобусних маршрутів регулярних та регулярних 

спеціальних перевезень, здійснюються безоплатно. 

Згідно з п. 2.1. Наказу паспорт маршруту включає: 

- схему маршруту; 

- характеристику маршруту, в тому числі відомості щодо усіх 

залізничних переїздів, через які проходить автобусний маршрут (у 

разі їх наявності); 

- копію затвердженого організатором розкладу руху автобусів; 

- графік режиму праці та відпочинку водіїв; 

- список пасажирів (для регулярних спеціальних перевезень), 

перевезення яких передбачено договором про регулярні спеціальні 

перевезення та які застраховані в установленому законодавством 

порядку (крім маршрутів регулярних спеціальних перевезень у 

межах населеного пункту та маршрутів, що виходять за межі 

території населеного пункту, протяжність яких не більше ніж 

50 кілометрів, а також туристично-екскурсійних перевезень); 

- відомості про зміни на маршруті; 

- умови здійснення перевезень на маршруті (для регулярних 

спеціальних перевезень); 

- акт відповідності паспорта автобусного маршруту умовам здійснення 

перевезень на маршруті (для регулярних спеціальних перевезень); 

- договір про надання послуг (для регулярних спеціальних 

перевезень); 

- відомості про виявлені порушення умов здійснення перевезень 

пасажирів, що розміщуються на зворотному боці титульного аркуша 

паспорта (для регулярних спеціальних перевезень). 

У паспорті маршруту зазначають назву маршруту, яка складається з 

назв початкового та кінцевого пунктів маршруту (зупинок), а для 

приміських, міжміських автобусних маршрутів загального користування – із 

назв автостанцій, у разі їх відсутності – із назв зупинок, передбачених 

розкладом руху. 

Пунктом 1.2 Наказу визначено, що організатор перевезень – Державна 

служба України з безпеки на транспорті, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласні державні адміністрації, районні державні 

адміністрації, Київська міська державна адміністрація, виконавчі органи 

сільських, селищних, міських рад відповідних населених пунктів. 

Пунктами 2.9., 2.11 Наказу передбачено, що Акт відповідності 

паспорта маршруту регулярних спеціальних перевезень умовам перевезень 

складається комісією, утвореною відповідним організатором перевезень, до 

складу якої входять представники відповідного організатора перевезень, 



Державної служби України з безпеки на транспорті, перевізника, замовника 

послуг, Патрульна поліція. Також, паспорт маршруту регулярних 

спеціальних перевезень повинен бути пронумерований і прошнурований та 

скріплений паперовим ярликом з написом: «Паспорт містить ___ сторінок, 

пронумерованих та прошнурованих». Ярлик підписується відповідальними 

особами та скріплюється печатками замовника послуг, перевізника і 

організатора перевезень. Один примірник паспорта маршруту регулярних 

спеціальних перевезень зберігається в організатора перевезень. 

Відповідно до Наказу затвердження паспорта автобусного маршруту 

регулярних спеціальних перевезень здійснюється замовником послуг за 

погодженням з організатором перевезень на відповідній території (у частині 

маршруту та графіка руху). Погоджують дані паспорти Патрульна поліція, 

організатори перевезень на відповідній території (пункти 2.12., 2.13., 3.3. 

Наказу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


