Протокол № 1
засідання конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників
на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не
виходять за межі території району від 04.10.2019
дата проведення 04.10.2019
місце проведення: адміністративне
приміщення Ужгородської
райдержадміністрації по вул.
Загорська, 10
Початок реєстрації - 10.30
Початок засідання : - 11.00
Конкурсний комітет:
Голова конкурсного комітету
СЕМАЛЬ
перший заступник голови райдержадміністрації
Віталій Юрійович
Заступник голови конкурсного комітету
КРУПНІК
начальник відділу інфраструктури та житловоВячеслав Ярославович
комунального господарства райдержадміністрації
райдержадміністрації
Секретар конкурсного комітету
МАТВІЄНКО
головний спеціаліст відділу інфраструктури та
Станіслав Миколайович житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації
Члени конкурсного комітету:
голова
обласного
комітету
профспілки
ВОРОНІН
Олександр
автомобільного транспорту та автомобільних доріг
у Закарпатській області (за згодою)
Володимирович
ВОЛОЩУК
старший державний інспектор ВДК та НЗБНТ
Юрій Семенович
Управління трансбезпеки у Закарпатській області
(за згодою)
ДІДИК
голова правління громадської організації
„Асоціація осіб з обмеженими можливостями
Іван Васильович
Закарпатської області” (за згодою)
т.в.о. начальника відділу безпеки дорожнього руху
КОВАЛЬЧУК
управління патрульної поліції в Закарпатській
Олександр
області Департаменту патрульної поліції (за
Миколайович
згодою)
МЕЛЬНИК
головний спеціаліст з питань взаємодії з
правоохоронними
органами,
запобігання
і
Сергій Васильович
виявлення корупції та оборонної роботи апарату
райдержадміністрації
ФЕЙЦЕРУК
віце-президент громадської організації „Спілка
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Ярослав Степанович

ветеранів автомобільного транспорту” (за згодою)

ШКЕЛЕБЕЙ
Людмила Федорівна

заступник
голови Закарпатського місцевого
осередку всеукраїнської громадської організації
„Громадський комітет транспортної безпеки”
(за згодою)

Відсутні з поважних причин (відпустка) члени конкурсного комітету:
КОВАЛЬЧУК Олександр Миколайович, ШКЕЛЕБЕЙ Людмила Федорівна
Без поважних причин: Немає
Відповідно до Постанови КМУ від 03Л 2.2008 №1081 (зі змінами
Постанова КМУ від 07.02.2018 №180) при наявності 50 % членів конкурсного
комітету можна розпочати засідання комітету. Пропозиція розпочати засідання.
Члени конкурсного комітету голосували - „ЗА”.
Порядок денний:
1. Проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за
межі території району відповідно до оголошеного конкурсу на офіційному сайті
Ужгородської райдержадміністрації та у районній газеті „Вісті Ужгородщини”
від 10.08.2019 № 20-21 (інформація заступника голови конкурсного комітету,
начальника відділу інфраструктури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації Крупнік В.Я.)
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СЛУХАЛИ: інформацію заступника голови конкурсного комітету,
начальника відділу інфраструктури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації Крупніка В.Я. про проведення оголошеного конкурсу на
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за
межі території району.
Зокрема, про таке:
Об’єкти конкурсу:

С

В ід 14

з
2

3

4

5

6

7

8

У ж гор од
А С І - В ер хн є
С олотвино

2 8 ,4

1

1-5

звичайний

1

В ід 22

У ж го р о д А С 1 -Г ай дош
352-1
через
П ацканьово

33,3

2

1-5

звичайний

1

В ід 22

356

У ж гор од А С 1 - Ірлява

3 1 ,0

2

1-5

звичайний

1

В ід 18

3

1-5

361

У ж гор од
А С -1 -Н иж н є
С олотвино

6 ,7
святкові
дні

звичайний

1

В ід 22

1
6

1-5
6 - святкові
звичайний
дні

1

В ід 22

звичайний

1

В ід 22

звичайний

1

350

371

У ж гор од А С 1 - Ратівці

373

У ж гор од А С 1 - Х ол м ок

389

Ч оп —
С ол ом он ово
( Страж )

18,0

18,4

10,6

3
1

7

5

1-5

1-5
6,0

6

6 ,7
святкові

В ід 18

ДНІ

„Кінцевий термін прийняття документів у оголошенні оприлюдненому в
газеті „Вісті Ужгородщини” № 20-21 від 20 серпня 2019 року. У акті відкриття
конвертів після закінчення терміну прийому документів на конкурс на
визначення автомобільного перевізників на приміські автобусні маршрути
відображено, що у журналі реєстрації заяв до конкурсного комітету
зареєстровані документи претендентів на участь у оголошеному конкурсі
(номер запису у журналі обліку поданих документів претендентів) зазначено
наступних перевізників:
I. н.з. 09-1 від 09.09.2019 ФОП Хома Юрій Михайлович .- уповноважена
особа Хома Ю.М.
6) н.з. 08-1 від 08.09.2019 ПП ”ШІК -ТРАНС“- уповноважена особа
Кіш С.К.
7) н.з. 10-1 від 10.09.2019 ФОП Дичка Т.В..- уповноважена особа
Дичка Т.В.
II.
09.2019 року робочою групою райдержадміністрації у скла
Крупнік В.Я. - начальник відділу інфраструктури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації; Матвієнко С.М - головний спеціаліст
відділу
інфраструктури
та
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації ; Мельник С.В. - головний спеціаліст з питань взаємодії з
правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної
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роботи апарату райдержадміністрації було відкрито конверти №1 з
документами претендентів на участь у конкурсі автомобільних перевізників,
перевірено комплектність поданих документів згідно пункту 29 Порядку
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування (Постанова КМУ від 03.12.2008 №1081 зі змінами
Постанова КМУ від 07.02.2018 №180 ) та складено відповідний акт.
Відповідно до пункту 37 Порядку, на запит райдержадміністрації станом
на 03.10.2019 року (додається) надійшла інформація:
від
департаменту інфраструктури, розвитку і утримання
автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житловокомунального господарства Закарпатської облдержадміністрації, згідно якої,
зазначені у запиті до Департаменту, транспортні засоби не використовуються
для перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального
користування, які виходять за межі районів та міжміських внутрішньо обласних
автобусних маршрутах загального користування згідно укладених договорів
про організацію перевезень пасажирів;
від територіального управління Укртрансбезпеки в Закарпатській
області про наявність ліцензій, про наявність матеріально-технічної бази, яка
забезпечує виконання технологічних операцій, або договорів із суб’єктом
господарювання що надають послуги з виконання таких операцій, кількість
працівників у штаті, які здійснюють щозмінний технічний огляд ТЗ, або
наявність договору про надання автопідприємством послуг, кількість
працівників у штаті які здійснюють щозмінний огляд стану здоров’я водіїв, або
наявність договору про надання автопідприємством послуг, наявність
несплачених штрафних санкцій накладених Укртрансбезпекою, наявність
транспортних пригод, у яких є загиблі, загальна кількість ТЗ, закріплених за
перевізником, з відображенням марки, моделі, року випуску, реєстраційного
номера, пасажиромісткості;
від Ужгородської міської ради про те, що транспортні засоби,
заявлені претендентами перевізниками на участь у Конкурсі не
використовуються у на міських перевезеннях пасажирів;
від Управління патрульної
поліції в Закарпатській області
надійшло , що на території Ужгородського району не зареєстровано дорожньотранспортних пригод за участю перевізників - претендентів конкурсу.
За підсумками попередньої перевірки повноти та якості поданих
документів із конвертів № 1, недоліків в оформленні не виявлено.
2. Пропозиція допустити всіх перевізників-претендентів до участі у
Конкурсі.
Члени конкурсного комітету голосували - „ЗА”.
3. Таким чином, можемо приступати до безпосереднього відкриття
конвертів №2 з документами претендентів перевізників із заявами щодо участі
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у конкурсі на конкретних маршрутах, поданих на Конкурс та визначатися щодо
допущення конкурсантів до Конкурсу і визначення переможців на його
об’єктах. Конверти відкривались в порядку їх надходження згідно журналу
реєстрації.
4. Пропозиція перейти до розгляду заяв, провести підрахунок балів та
розпочати голосування.
Члени конкурсного комітету голосували - „ЗА”.
Присутнім перевізникам - претендентам прохання покинути зал
голосування та зачекати на результати голосування по кожному об’єкту
окремо.
5. На об’єкти конкурсу №1,2,5,7,8 заявок не поступило. Є пропозиція
організатору перевезень включити їх як об’єкти до наступного Конкурсу.
Члени конкурсного комітету голосували - „ЗА”.
6. За підсумками відкриття конвертів №2 із заявами на участь у Конкурсі з
визначення автомобільних перевізників для здійснення пасажирських
перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що
не виходять за межі території району та підрахунками балів відповідно до
чинного законодавства України з питань автомобільного перевезення пасажирів
на приміських автобусних маршрутах, що не виходять за межі території
Ужгородського району, постанови кабінету міністрів України від 03.12.2008
№1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на автобусному маршруті загального користування” (зі змінами
Постанова КМУ від 07.02.2018 №180) в результаті проведення обговорення
прийнято рішення:
6.1. На об’єкті Конкурсу приміському автобусному маршруті №371
сполученням “Ужгород-Ратовці” визнати переможцем перевізника ПП“ШІКТРАНС” з пропозицією укласти договір терміном на 5 років;
Голосували: „За” вісім голосів; „Проти” - немає , „Утримався” немає.
6.2. На об’єкті Конкурсу приміському автобусному маршруті №356
сполученням “Ужгород-Ірлява”, визнати переможцем перевізника ФОП
Дичка Т.В. з пропозицією укласти договір терміном на 5 років;
Голосували: „За” вісім ; „Проти” - немає , „Утримався” немає.

6.3.
На об’єкті Конкурсу приміському автобусному маршруті №35
сполучення “Ужгород- Гайдош через Пацканьово”, переможцем визнано
перевізник ФОП Хома Ю.М. Організатору перевезень рекомендовано укласти
договір з переможцем на 1 рік.
Голосували: „За” вісім голосів; „Проти” - немає , „Утримався” немає
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7. Затвердити в цілому результати конкурсу.
Члени конкурсного комітету голосували - „ЗА”.
Голова конкурсного комітету
СЕМАЛЬ
перший
заступник
голови
Віталій Юрійович
райдержадміністрації
Заступник голови конкурсного комітету
КРУПНІК
начальник відділу інфраструктури
Вячеслав
та
житлово-комунального
Ярославович
господарства райдержадміністрації
райдержадміністрації
Секретар конкурсного комітету
МАТВІЄНКО
головний
спеціаліст
відділу
Станіслав
інфраструктури
та
житловоМиколайович
комунального
господарства
райдержадміністрації
Члени конкурсного комітету:
голова
обласного
комітету
ВОРОШН
профспілки
автомобільного
Олександр
транспорту та автомобільних доріг
Володимирович
у Закарпатській області (за згодою)
ВОЛОЩУК
старший державний інспектор В
Юрій Семенович
та НЗБНТ Управління трансбезп
у Закарпатській області
(за згодою)
ДІДИК
голова правління громадської
організації „Асоціація осіб з
Іван Васильович
обмеженими можливостями
Закарпатської області” (за згодою)
МЕЛЬНИК
головний спеціаліст з питань
взаємодії
з
правоохоронними
Сергій Васильович
органами, запобігання і виявлення
корупції та оборонної роботи
апарату райдержадміністрації
ФЕЙЦЕРУК
віце-президент
громадської
Ярослав Степанович
організації
„Спілка
ветеранів
автомобільного транспорту” (за
згодою)
„04” жовтня 2019 року

