ПРОТОКОЛ
засідання конкурсного комітету з визначення автомобільного перевізника на міському
автобусному маршруті загального користування №30
29.07.2019 о 14:00

м. Херсон, вул. Залізнична, 8,
Управління транспортної, дорожньої
інфраструктури і зв’язку Херсонської міської
ради

Присутні:
Члени конкурсного комітету: 9 чоловік із секретарем
Присутні: 6 членів з секретарем
- Балін
Володимир Анатолійович - перший віце-президент Громадської організації
«Український Транспортний Союз», голова конкурсного комітету;
- Нікітєнков Вячеслав Іванович - заступник начальника управління, начальник відділу
транспорту управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв’язку міської ради,
заступник голови конкурсного комітету;
- Плотнікова Марина Олегівна - головний спеціаліст управління транспортної, дорожньої
інфраструктури і зв’язку міської ради, секретар конкурсного комітету;
- Вітковський Іван Олександрович - майор поліції, старший інспектор з особливих доручень
відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції в Херсонській області
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України;
-Куций Володимир Якович - член всеукраїнської громадської організації «Громадський
комітет транспортної безпеки»;
- Поспілько Сергій Іванович - голова Херсонського обласного відділення «Професійної спілки
таксистів України».
Відсутні: провідний спеціаліст сектору технічного контролю та перевезення небезпечних
вантажів транспортними засобами Регіонального сервісного центру МВС в Херсонській
області Кравченко В.В., член громадської організації «Український транспортний союз» Арав
О.А., Пастух І.О. начальник Чорноморського міжрегіонального управління
Укртрансбезпеки;
Інші присутні: Саліхова Н.А., Тищенко Т.В., Негруза Т.М.
Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (з і змінами та
доповненнями), проводиться конкурс з перевезення пасажирів на міському автобусному
маршруті загального користування №30, про що було висвітлено в газеті «Прямо в руки» від
27.06.2019 № 26.

Відповідно до пункту 8 Порядку, переможця чи переможців конкурсу визначає
управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв’язку міської ради (далі - Організатор)
на підставі рішення конкурсного комітету окремо щодо кожного об’єкта конкурсу.
Затверджено склад конкурсного комітету наказом управління транспортної, дорожньої
інфраструктури і зв’язку міської ради від 24.07.2019 №73, на засіданні присутні 6 членів
конкурсного комітету з секретарем, відсутні - 3 присутніх більше 50 % - можна починати
конкурс.
На конкурс винесено 1 об’єкт: міський автобусний маршрут загального користування
№ 30 «смт Антонівка (вул.Антонівська) - мкр.ІІ Таврійський (вул.Володимира Великого)».
Відповідно до пункту 48 Порядку під час проведення засідання конкурсного комітету
здійснюється аудіозапис.
Розпочато роботу конкурсного комітету.
Балін В.А. Оголосив про початок проведення конкурсу. Запропонував розглянути
питання про допуск перевізників - претендентів до участі в конкурсі. Для участі у конкурсі з
перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування №30

т

ікурсні пропозиції подано підприємством-претендентом приватною фірмою «МИС» (далі ,Ф «МИС»),
Робочою групою 24.07.2019 здійснено перевірку перевізника-претендента на предмет
відповідності умовам конкурсу та вимогам чинного законодавства.
Запропоновано доповісти про результати проведеної перевірки.
Саліхова Н.А. зауважила, що під час перевірки конкурсних пропозицій зауважень та
порушень не виявлено, що відображено у відповідних акті та довідці.
Балін В.А. розпочав процедуру відкриття конверту із позначкою №2:
- ПФ «МИС» подала заяву на одержання права здійснювати перевезення пасажирів в
межах об’єкту конкурсу №1.
Нікітєнков В.І. як представник Організатора зазначив, що приймає рішення про допуск
ПФ «МИС» до участі в конкурсі.
Балін В.А. зазначив, що оскільки конкурсну пропозицію на об’єкт конкурсу подано
одним перевізником-претендентом, то рішення про визначення переможця приймається
голосуванням простою більшістю голосів, після чого поставив на голосування питання щодо
визначення переможцем конкурсу по об’єкту №1 ГІФ «МИС» та укладення з ним договору
про організацію перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального
користування № ЗО терміном на 5 років.
Голосували:
Балін В.А. - за
Нікітєнков В.І. - за
Куций В.Я. - за
Поспілько С.І. - за
Вітковський І.О. - за
«за» - 5, «проти» -0, «утрималися» - 0. Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:
1. Конкурс визнати таким, що відбувся.
2. За результатами голосування подати пропозицію Організатору перевезень визначити
переможцем конкурсу за об’єктом конкурсу №1 ПФ «МИС».
3. Організатору перевезень:
3.1. Відповідно до пункту 51 Порядку, рішення про результати конкурсу та визначення
переможців та протокол засідання конкурсного комітету опублікувати шляхом розміщення їх
на офіційному сайті Херсонської міської ради.
3.2. Відповідно до пункту 53 Порядку, не пізніше десяти робочих днів з дня опублікування
свого рішення на сайті Херсонської міської ради укласти з переможцем конкурсу ПФ «МИС»
договір про організацію перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті загального
користування № ЗО терміном на 5 років.
Підписали:
Голова конкурсного комітету
Заступник голови конкурсного комітету
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