Протокол
пасажирiв на мiських автобусних
перевезення
з
KoMiTeTy
конкурсного
засiдання
(дапi - Конкурсний KoMiTeT)
XepcoHi
маршрутах загального користування у м.
м. Херсон, вул.Залiзнична, 8,
Управлiння транспортноТ, дорожньоТ
iнфраструктури i зв'язку ХерсонськоТ
MicbKoi ради

29.12,2020 о 15:00

Присутнi:

начальниК управлiння транспортноi, дорожньоI
iнфраструктури i зв'язку MicbKoT ради, голова

Богданов

-

Олег Вшlерiйович

конкурсного KoMiTeTy;

Орловська
Ольга Сергiiвна

сектору зв'язку управлiння транспортноi,
дорожньоi iнфраструктуDи i зв'язку MicbKoi ради
- завiдувач

секретар конкурсного комlтету.

Члени конкурсного KoMiTeTy:
- член громадськоТ органiзацiT <УкраТнський

Арав
Олександр Абрамович

Кучий

член

-

Володимир Якович

Вадим Iгнатович
Пальжок

Миколайович

поспiлько
Сергiй Iванович
Стовба
Олександр Вячеславович

всеукраiнськоТ громадськоТ органiзаuiТ

<Громалський KoMiTeT транспортноТ безпеки>;

в.о. начаJIьника Чорноморського мiжрегiонального

-

Опря

,Щмитро

Транспортний союз>;

управлiння Укртрансбезпеки;

голова ХерсонськоТ обласноi

органiзачiТ

-

голова Херсонського обласного

вiддiлення

-

голова громадськоi спiлки <Спiлка перевiзникiв

-

роботодавцiв транспорту;

<ПрофесiйноТ спiлки таксистiв Украiни>;

пiвдня УкраТни>

Вiдсутнi:
Погорлецька
Анастасiя Олександрiвна

вiтковський
IBaH Олександрович

Зеньков
Роман Володимирович

головний спецiа-гliст вiддiлу транспорту управлiння
транспортноi, дорожньоТ iнфраструктури i зв'язку
MicbKoi ради, заступник голови конкурсного KoMlTeTy;
-

майор полiцii, старший iнспектор з особливих
доручень вiддiлу БДР УПП в Херсонськiй областi;
-

-

спецiалiст сектору технiчного контролю

та

перевезення небезпечних вантажiв транспортними
засобами Регiонального сервiсного центру ГСЦ МВС
в Херсонськiй областi;

Запрошенi:

салiхова Наталiя Анатолiiвна

- представник робочого органу;

ткаченко Павло Павлович

- директор комунаJIьного

пiдприсмства <Херсонський

комунальний транспортний cepBic> ХерсонськоТ
MicbKoT ради (далi - КП (ХКТС) ХМР)

2

до

Закону Украiни "Про автомобiльний транспорт", Порядку
проведення конкурсу з перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi загального
користування, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 03.12.2008
Ng1081 (далi - Порядок), проводиться конкурс з перевезення пасажирiв на мiських
автобусних маршрутах загщIьного користування у м. XepcoHi (далi - Конкурс),
Вiдповiдно

iнформачiю про який було опублiковано в газетi кГривня СВ> вiд 26.||,2020 Na 48 (992).
до пункту 8 Порядку, переможця чи переможцiв конкурсу визначас
зв'язку MicbKoT ради (далi
управлiння транспортноi, дорожньоi iнфраструктури
Органiзатор) на пiдставi рiшення конкурсного KoMiTeTy окремо щодо кожного об'екта
конкурсу.

Вiдповiдно

i

На конкурс винесено

l

об'ект: маршрут Nsl0 кс. Степанiвка (вул. Кiльцева) - Рiчпорт>

Склад конкурсного KoMiTeTy затверджено наказом управлiння транспортноI,
дорожньоТ iнфраструктури i зв'язку мiськоi ради вiд 14.12.2020 J\Ъ 136, на засiданнi
присlтнi 8 членiв конкурсного KoMiTeTy з секретарем, вiдсутнi - 3, присутнiх бiльше
50 % - засiдання конкурсного KoMiTeTy е правочинним.

Вiдповiдно до пункту 48 Порядку, пiд час проведення засiдання конкурсного

KoMiTeTy здiйснюсться аудiозапис.

Кожному члену конкурсного KoMiTeTy надано комплект MaTepiarriB по конкурсу.
Розпочаmо робоmу KoшKypc+ozo комimеmу.

Богданов О.В. оголосив про початок проведення конкурсу, вiдкрив конверт JФ2 i
ознайомив присутнiх з конкурсною пропозицiею КП (ХКТС) ХМР, яке подаJIо заrIвку на
об'ект конкурсу JФl: маршрут JФlOкс. Степанiвка (вул. Кiльцева) - Рiчпорт>.
Вiдповiдно до пункту 13 Порядку, якщо перевiзником-претендентом на один чи
кiлькаоб'ектiв конкурсу с тiльки один автомобiльний перевiзник, BiH визна€ться
переможцем у разi його вiдповiдностi вимогам статей 45 i 46 Закону Украiни "Про
автомобiльний транспорт".
Салiхова Н.А. проiнформувала членiв конкурсного KoMiTeTy, що 2З.12.2020 iз
залученням вiдповiдних фахiвцiв на базi пiдприемства КП (ХКТС) ХМР (вул. Залiзнична,
8) проведено перевiрку на достовiрнiсть наданих перевiзником-претендентом пропозичiй
на конкурс. За результатами перевiрки достовiрнiсть наданих претендентом документiв на
конкурс пiдтверлжено, суттсвих порушень та зауважень не виявлено.
На голосування винесено питання щоло визначення переможцем конкурсу по
об'скту ]ф1 КП (ХКТС) ХМР та укладення з ним договору про органiзачiю перевезення
пасажирiв на MicbKoMy автобусному маршрутi загального користування NГs 10 TepMiHoM
на 5 poKiB.
оJIOсYtsаJrи:

Богданов О.В.
Арав О.А.
Куций В.Я.
опря B.I
Пальжок Д.М.
Поспiлько C.I

За

Стовба о.В.

3а

<За> - 7

кПроти> - 0
кУтрима_гlись> - 0

Рiшення прийнято.

3а
За
3а
За
3а

з

Вирiшили:

Конкурс визнати таким, що вiдбувся.
2. За результатами голосування подати пропозицii Органiзатору перевезень визначити
з ним
переможцем конкурсу за об'сктом конкурсу JФl КП кХКТС) хМР та укласти
договiр TepMiHoM на 5 poKiB.
3. Органiзатору перевезень:
визначення
3.1. Вiдповiдно до пункту 51 Порядку, рiшення про результати конкурсу та
шляхом
опублiкувати
KoMiTeTy
та протокол засiдання конкурсного
1.

переможцiв

офiцiйному сайтi Херсонськот MicbkoT ради.
дня
З.2, Вiдповiдно до пункту 53 Порядку, не пlзнlше десяти робочих днiв
переможцем
з
опублiкування свого рiшення на сайтi Херсонськоi MicbKoT ради укласти
*on*yp.y договiр про органiзацiю перевезень пасажирiв на MicbKoMy автобусному
маршрутi загаJIьного користування Ns 10.

роiмiщення

Тх на

з

Голова конкурсного KoMiTery

Богданов о.В.

Секретар конкурсноfо

.Орловська О.С.

Арав О.А.

Пальжок Д.М.

Кучий В.Я.

Поспiлько C.I.

Опря B.I.

Стовба О.В.

