Протокол № 18/2018
засідання обласного конкурсного комітету із визначення автомобільних
перевізників на міжміських і приміських автобусних маршрутах
загального користування, що не виходять за межі території області
(внутрішньообласні маршрути)
11 жовтня 2018 року

м. Ужгород

початок о 09.00 год.
каб. 313 облдержадміністрації
пл. Народна, 4
ПРИСУТНІ:
Маляр Едуард Миколайович – заступник голови комітету, Попович Сергій
Миколайович – секретар комітету, члени комітету – Дідик Іван Васильович,
Кейс Сергій Гейзович, Марценишин Юрій Ігорович, Шаркаді Володимир
Іванович, Шкелебей Людмила Федорівна, Фейцарук Ярослав Степанович,
Кіштулинець Павло Васильович.
ПЕРЕВІЗНИКИ -ПРЕТЕНДЕНТИ:
АТ „Ужгородське АТП 12107”, ТзОВ „ТРАНС-УЖ”, ПП „Міжгірське АТП
12138”, ТДВ „Мукачівське АТП 12106”, ФОП Дубовий В.С., ФОП Попадинець
В.М., ФОП Капустей Ю.Д., ФОП Железняк М.І., ФОП Влад Н.І., ФОП
Кишкан Л.Б.
Порядок денний:
1. Про обговорення питання щодо недопущення до участі в конкурсі
перевізників-претендентів.
2. Про відкриття конвертів з позначкою „N 2”, які містять документи з
інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подано документи перевізникамипретендентами та встановлення їх приналежності до конвертів з позначкою
„N 1”, в яких містились документи для участі в конкурсі.
3. Про розгляд заяв, документів перевізників-претендентів, які подали
документи для участі в конкурсі та визначення автомобільних перевізників, в
тому числі і з використанням бальної системи оцінки пропозицій перевізниківпретендентів, які здійснюватимуть перевезення пасажирів на міжміських
і приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять
за межі території області (внутрішньобласні маршрути), оголошених у газеті
„Новини Закарпаття” від 11 вересня 2018 року № 68 (4779).
З першого питання Маляр Е.М. поінформував присутніх про наступне.
Відповідно до пункту 3 Заяви на участь у конкурсі з перевезення
пасажирів на автобусному маршруті загального користування, визначеної
додатком 1 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (далі – Порядок),
передбачено вимогу щодо подання перевізником-претендентом на участь у
конкурсі, серед інших документів, відомостей про автобуси, які будуть
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використовуватись на маршруті, разом з копіями сертифікатів відповідності та
екологічності.
Згідно роз’яснення Міністерства інфраструктури України від 20 серпня
2018 року, що було оприлюднено на офіційному сайті Міністерства до уваги
можуть братися лише ті сертифікати відповідності та екологічності на
транспортні засоби, які видані підприємствами, які включено до Переліку
призначених Органів із сертифікації колісних транспортних засобів
Міністерством інфраструктури України, та виробником, або його
уповноваженим представником – резидентом України.
Відповідно до оголошення у газеті „Новини Закарпаття” від 11 вересня
2018 року № 68 (4779) 24 вересня 2018 року о 17.00 год. закінчено приймання від
перевізників-претендентів заяв та документів на участь у конкурсі, що визначені
Порядком та Законом України „Про автомобільний транспорт”.
За результатами відкриття 25 вересня 2018 року конвертів № 1 на участь у
конкурсі – подано 15 пакетів документів від 10 перевізників-претендентів на
28 об’єктів конкурсу.
За результатами перевірки поданих перевізниками-претендентами
документів на участь у зазначеному конкурсі відсутність документів,
визначених Порядком, було виявлено у документах ФОП Дубовий В.С. –
відсутність копій сертифіката відповідності та екологічності на резервний
автобус.
Крім того, у пакетах документів двох перевізників-претендентів, а саме
ФОП Дубовий В.С. та ФОП Попадинець В.М. містяться копії сертифікатів
відповідності та екологічності на автобуси, які будуть використовуватися на
автобусному маршруті, видані приватним підприємством „ІНФОСЕРТ”, яке
відповідно до Переліку випробувальних лабораторій, акредитованих на
відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025, розміщеного на сайті Національного
агентства з акредитації України, акредитовано. Проте, у Переліку призначених
Органів із сертифікації колісних транспортних засобів Міністерством
інфраструктури України, зазначено про анулювання призначення зазначеному
приватному підприємству.
Враховуючи, що перевізники понесли витрати на отримання сертифікатів
відповідності та екологічності на автобуси, які будуть використовуватися на
автобусному маршруті, Маляр Е.М. запропонував допустити їх до конкурсу та
у разі визнання перевізників переможцями, зобов’язати їх надати організатору
сертифікати видані підприємствами, визначеними у Переліку призначених
Органів із сертифікації колісних транспортних засобів Міністерством
інфраструктури України.
Зазначену пропозицію підтримано всіма членами обласного конкурсного
комітету.
Маляр Е.М. запропонував відповідно до розпорядження голови
облдержадміністрації 10.04.2015 № 110 „Про обласний конкурсний комітет із
визначення автомобільних перевізників на міжміських і приміських автобусних
маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області
(внутрішньообласні маршрути)” (зі змінами від 15.06.2018 № 298) та підпункту
1 пункту 12 Порядку розглянути питання про недопущення до участі в конкурсі
перевізника-претендента ФОП Дубовий В.С., яким не подано у пакеті № 1
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сертифікат
відповідності
та екологічності на резервний автобус
ПАЗ 32054 реєстраційний номер АО 0390АІ.
Кейс С. Г. зазначив, що згідно інформації, наданої Державною службою
України з безпеки на транспорті, відповідно до ліцензійної справи ФОП
Дубовий В.С., у зазначеного ліцензіата в наявності лише один транспортний
засіб – автобус БАЗ А079.19 реєстраційний номер АО5890ВТ. Отже резервний
автобус ПАЗ 32054 реєстраційний номер АО 0390АІ не оформлений належним
чином.
Відповідно до підпункту 1 пункту 12 Порядку заступником голови
конкурсного комітету Маляром Е.М. запропоновано не допустити до участі у
конкурсі перевізника-претендента ФОП Дубовий В.С.
Члени конкурсного комітету
Маляр Едуард Миколайович
Дідик Іван Васильович
Кейс Сергій Гейзович
Кіштулинець Павло Васильович
Марценишин Юрій Ігорович
Шаркаді Володимир Іванович
Шкелебей Людмила Федорівна
Фейцарук Ярослав Степанович

Результати голосування
за
за
за
за
за
за
за
за

З другого питання порядку денного Маляр Е.М. запропонував продовжити
роботу та відкрити конверти з позначкою „N 2”.
Після відкриття 15 конвертів з позначкою „N 2”, які містили документи з
інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подано документи перевізникамипретендентами встановлено їх приналежність до конвертів з позначкою „N 1”.
З третього питання порядку денного Маляр Е.М. запросив членів
конкурсного комітету ознайомитися з матеріалами та пропозиціями
перевізників-претендентів, які подані ними для участі у конкурсі.
ВИСТУПИЛИ:
Маляр Е.М., Кейс С.Г., Попович С.М., Марценишин Ю.І., Шаркаді В.І.
Ознайомившись із заявами та документами для участі в конкурсі,
обговоривши інформацію про перевізника-претендента та за результатами
розгляду конкурсних пропозицій перевізника-претендента, обласний
конкурсний комітет із визначення автомобільних перевізників на міжміських і
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за
межі території області (внутрішньообласні маршрути)
ВИРІШИВ
1. За об’єктами конкурсу:
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№
об’є
кта
конку
рсу

№№
рейсів,
маршрутів

НАЗВА ОБ’ЄКТУ КОНКУРСУ
Назва маршруту
Час
Час
відправ- прибут
лення
тя до
автобуса
кінцез кінцевих
вих
пунктів
пунктів

Періодичність
здійснення
перевезень/
режим руху

Найменування
перевізниківпретендентів

Переможець конкурсу та
перевізник-претендент,
який за результатами
розгляду посів друге
місце

Міжміські автобусні маршрути
1

531/532

Довге – Мукачево

07.10
13.00

09.25
15.00

постійно, 1-7

Члени конкурсного комітету
Маляр Едуард Миколайович
Дідик Іван Васильович
Кейс Сергій Гейзович
Кіштулинець Павло Васильович
Марценишин Юрій Ігорович
Шаркаді Володимир Іванович
Шкелебей Людмила Федорівна
Фейцарук Ярослав Степанович

ТДВ „Мукачівське
АТП 12106”

ТДВ „Мукачівське АТП
12106”

Результати голосування
за
за
за
за
за
за
за
за

Пропонувати організатору укласти з ТДВ „Мукачівське АТП 12106”
договір за об’єктом конкурсу № 1 Довге – Мукачево, рейси №№ 531/532
терміном на 5 років.
№
об’є
кта
конку
рсу

№№
рейсів,
маршрутів

НАЗВА ОБ’ЄКТУ КОНКУРСУ
Назва маршруту
Час
Час
відправ- прибут
лення
тя до
автобуса
кінцез кінцевих
вих
пунктів
пунктів

Періодичність
здійснення
перевезень/
режим руху

Найменування
перевізниківпретендентів

Переможець конкурсу та
перевізник-претендент,
який за результатами
розгляду посів друге
місце

Міжміські автобусні маршрути
2

533/534

Довге – Мукачево

06.10
10.30

08.05
12.30

Члени конкурсного комітету
Маляр Едуард Миколайович
Дідик Іван Васильович
Кейс Сергій Гейзович
Кіштулинець Павло Васильович
Марценишин Юрій Ігорович
Шаркаді Володимир Іванович
Шкелебей Людмила Федорівна
Фейцарук Ярослав Степанович

постійно, 1-7

ТДВ „Мукачівське
АТП 12106”

ТДВ „Мукачівське АТП
12106”

Результати голосування
за
за
за
за
за
за
за
за

Пропонувати організатору укласти з ТДВ „Мукачівське АТП 12106”
договір за об’єктом конкурсу № 2 Довге – Мукачево, рейси №№ 533/534
терміном на 5 років.
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№
об’є
кта
конку
рсу

№№
рейсів,
маршрутів

НАЗВА ОБ’ЄКТУ КОНКУРСУ
Назва маршруту
Час
Час
відправ- прибут
лення
тя до
автобуса
кінцез кінцевих
вих
пунктів
пунктів

Періодичність
здійснення
перевезень/
режим руху

Найменування
перевізниківпретендентів

Переможець конкурсу та
перевізник-претендент,
який за результатами
розгляду посів друге
місце

Міжміські автобусні маршрути

11

615/616

Тур'я Бистра –
Ужгород

06.25
10.25

8.16
12.10

постійно, 1-7

ФОП

Члени конкурсного комітету
Маляр Едуард Миколайович
Дідик Іван Васильович
Кейс Сергій Гейзович
Кіштулинець Павло Васильович
Марценишин Юрій Ігорович
Шаркаді Володимир Іванович
Шкелебей Людмила Федорівна
Фейцарук Ярослав Степанович

Кишкан Л.Б.

ФОП

Кишкан Л.Б.

Результати голосування
за
за
за
за
за
за
за
за

Пропонувати організатору укласти з ФОП
Кишкан Л.Б. договір за
об’єктом конкурсу № 11 Тур'я Бистра – Ужгород, рейси №№ 615/616 терміном
на 5 років.
№
об’є
кта
конку
рсу

№№
рейсів,
маршрутів

НАЗВА ОБ’ЄКТУ КОНКУРСУ
Назва маршруту
Час
Час
відправ- прибут
лення
тя до
автобуса
кінцез кінцевих
вих
пунктів
пунктів

Періодичність
здійснення
перевезень/
режим руху

Найменування
перевізниківпретендентів

Переможець конкурсу та
перевізник-претендент,
який за результатами
розгляду посів друге
місце

Міжміські автобусні маршрути

12

617/618

Тур'я Бистра –
Ужгород

12.15
15.40

13.47
17.30

Члени конкурсного комітету
Маляр Едуард Миколайович
Дідик Іван Васильович
Кейс Сергій Гейзович
Кіштулинець Павло Васильович
Марценишин Юрій Ігорович
Шаркаді Володимир Іванович
Шкелебей Людмила Федорівна
Фейцарук Ярослав Степанович

постійно, 1-7

ФОП

Кишкан Л.Б.

ФОП

Кишкан Л.Б.

Результати голосування
за
за
за
за
за
за
за
за

Пропонувати організатору укласти з ФОП Кишкан Л.Б. договір за об’єктом
конкурсу № 12 Тур'я Бистра – Ужгород, рейси №№ 617/618 терміном на 5
років.
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№
об’є
кта
конку
рсу

№№
рейсів,
маршрутів

НАЗВА ОБ’ЄКТУ КОНКУРСУ
Назва маршруту
Час
Час
відправ- прибут
лення
тя до
автобуса
кінцез кінцевих
вих
пунктів
пунктів

Періодичність
здійснення
перевезень/
режим руху

Найменування
перевізниківпретендентів

Переможець конкурсу та
перевізник-претендент,
який за результатами
розгляду посів друге
місце

Міжміські автобусні маршрути
15

681/682

Довге – Ужгород

13.00
17.10

16.10
20.42

постійно, 1-7

Члени конкурсного комітету
Маляр Едуард Миколайович
Дідик Іван Васильович
Кейс Сергій Гейзович
Кіштулинець Павло Васильович
Марценишин Юрій Ігорович
Шаркаді Володимир Іванович
Шкелебей Людмила Федорівна
Фейцарук Ярослав Степанович

ТДВ „Мукачівське
АТП 12106”

ТДВ „Мукачівське АТП
12106”

Результати голосування
за
за
за
за
за
за
за
за

Пропонувати організатору укласти з ТДВ „Мукачівське АТП 12106”
договір за об’єктом конкурсу № 15 Довге – Ужгород, рейси №№ 681/682
терміном на 5 років.
№
об’є
кта
конку
рсу

№№
рейсів,
маршрутів

НАЗВА ОБ’ЄКТУ КОНКУРСУ
Назва маршруту
Час
Час
відправ- прибут
лення
тя до
автобуса
кінцез кінцевих
вих
пунктів
пунктів

705/706

Колочава – Ужгород

Найменування
перевізниківпретендентів

Міжміські автобусні маршрути
11.15
ТзОВ „ТРАНСУЖ”
постійно, 1-7
ПП „Міжгірське
14.40
19.22
АТП 12138”

06.30
16

Періодичність
здійснення
перевезень/
режим руху

Результати,
отримані за
бальною
системою
оцінки
пропозицій
перевізниківпретендентів

Перемо-жець
конкурсу та
перевізникпретендент,
який за
результатами
розгляду посів
друге місце

3*
ТзОВ „ТРАНС-УЖ”
0

* Бали нараховано за наявність у ТзОВ „ТРАНС-УЖ” у власності автобуса
для відповідного виду перевезень категорії Євро-3.
Затвердити результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій
перевізників-претендентів:
Члени конкурсного комітету
Маляр Едуард Миколайович
Дідик Іван Васильович
Кейс Сергій Гейзович
Кіштулинець Павло Васильович
Марценишин Юрій Ігорович
Шаркаді Володимир Іванович
Шкелебей Людмила Федорівна
Фейцарук Ярослав Степанович

Результати голосування
за
за
за
за
за
за
за
за

7

Пропонувати організатору укласти з ТзОВ „ТРАНС-УЖ” договір за
об’єктом конкурсу № 16 Колочава–Ужгород, рейси №№ 705/706 терміном на 5
років.
На підставі пункту 46 Порядку, яким визначено, що перевізникапретендента, визнаного переможцем конкурсу з перевезення пасажирів на
внутрішньообласних, внутрішньорайонних та міських автобусних маршрутах,
може бути визнано таким, лише у разі, коли набрана ним за окремим об’єктом
конкурсу кількість балів вища ніж нуль, пропонувати організатору не визнати
ПП „Міжгірське АТП 12138” другим переможцем за об’єктом конкурсу № 16
Колочава–Ужгород, рейси №№ 705/706.
№
об’є
кта
конку
рсу

№№
рейсів,
маршрутів

НАЗВА ОБ’ЄКТУ КОНКУРСУ
Назва маршруту
Час
Час
відправ- прибут
лення
тя до
автобуса
кінцез кінцевих
вих
пунктів
пунктів

Періодичність
здійснення
перевезень/
режим руху

Найменування
перевізниківпретендентів

Переможець конкурсу та
перевізник-претендент,
який за результатами
розгляду посів друге
місце

Міжміські автобусні маршрути

18

759/760

Полянська Гута –
Ужгород

07.40
11.00

09.05
12.30

постійно, 1-7

ФОП

Члени конкурсного комітету
Маляр Едуард Миколайович
Дідик Іван Васильович
Кейс Сергій Гейзович
Кіштулинець Павло Васильович
Марценишин Юрій Ігорович
Шаркаді Володимир Іванович
Шкелебей Людмила Федорівна
Фейцарук Ярослав Степанович

Кишкан Л.Б.

ФОП

Кишкан Л.Б.

Результати голосування
за
за
за
за
за
за
за
за

Пропонувати організатору укласти з ФОП Кишкан Л.Б. договір за об’єктом
конкурсу № 18 Полянська Гута – Ужгород, рейси №№ 759/760 терміном на 5
років.
№
об’є
кта
конку
рсу

№№
рейсів,
маршрутів

НАЗВА ОБ’ЄКТУ КОНКУРСУ
Назва маршруту
Час
Час
відправ- прибут
лення
тя до
автобуса
кінцез кінцевих
вих
пунктів
пунктів

Періодичність
здійснення
перевезень/
режим руху

Найменування
перевізниківпретендентів

Переможець конкурсу та
перевізник-претендент,
який за результатами
розгляду посів друге
місце

Міжміські автобусні маршрути

19

761/762

Полянська Гута –
Ужгород

18.00
20.30

19.30
22.00

Члени конкурсного комітету
Маляр Едуард Миколайович
Дідик Іван Васильович

постійно, 1-7

ФОП

Кишкан Л.Б.

ФОП

Кишкан Л.Б.

Результати голосування
за
за

8

Кейс Сергій Гейзович
Кіштулинець Павло Васильович
Марценишин Юрій Ігорович
Шаркаді Володимир Іванович
Шкелебей Людмила Федорівна
Фейцарук Ярослав Степанович

за
за
за
за
за
за

Пропонувати організатору укласти з ФОП Кишкан Л.Б. договір за об’єктом
конкурсу № 19 Полянська Гута – Ужгород, рейси №№ 761/762 терміном на 5
років.
№
об’є
кта
конку
рсу

№№
рейсів,
маршрутів

НАЗВА ОБ’ЄКТУ КОНКУРСУ
Назва маршруту
Час
Час
відправ- прибут
лення
тя до
автобуса
кінцез кінцевих
вих
пунктів
пунктів

Періодичність
здійснення
перевезень/
режим руху

Найменування
перевізниківпретендентів

Переможець конкурсу та
перевізник-претендент,
який за результатами
розгляду посів друге
місце

Міжміські автобусні маршрути

21

797/800

Свалява – Ужгород
через Мукачево

06.40
13.00

08.10
14.30

постійно, 1-5

Члени конкурсного комітету
Маляр Едуард Миколайович
Дідик Іван Васильович
Кейс Сергій Гейзович
Кіштулинець Павло Васильович
Марценишин Юрій Ігорович
Шаркаді Володимир Іванович
Шкелебей Людмила Федорівна
Фейцарук Ярослав Степанович

ФОП Железняк М.І.

ФОП Железняк М.І.

Результати голосування
за
за
за
за
за
за
за
за

Пропонувати організатору укласти з ФОП Железняк М.І. договір за
об’єктом конкурсу № 21 Свалява – Ужгород через Мукачево, рейси №№
797/800 терміном на 5 років.
№
об’є
кта
конку
рсу

№№
рейсів,
маршрутів

НАЗВА ОБ’ЄКТУ КОНКУРСУ
Назва маршруту
Час
Час
відправ- прибут
лення
тя до
автобуса
кінцез кінцевих
вих
пунктів
пунктів

Періодичність
здійснення
перевезень/
режим руху

Найменування
перевізниківпретендентів

Переможець конкурсу та
перевізник-претендент,
який за результатами
розгляду посів друге
місце

Міжміські автобусні маршрути

22

823/824

Свалява – Ужгород
через Перечин

07.05
11.40

09.42
14.10

Члени конкурсного комітету
Маляр Едуард Миколайович
Дідик Іван Васильович

постійно, 1-7

ФОП Капустей Ю.Д.

ФОП Капустей Ю.Д.

Результати голосування
за
за

9

Кейс Сергій Гейзович
Кіштулинець Павло Васильович
Марценишин Юрій Ігорович
Шаркаді Володимир Іванович
Шкелебей Людмила Федорівна
Фейцарук Ярослав Степанович

за
за
за
за
за
за

Пропонувати організатору укласти з ФОП Капустей Ю.Д. договір за
об’єктом конкурсу № 22 Свалява – Ужгород через Перечин, рейси №№ 823/824
терміном на 5 років.
№
об’є
кта
конку
рсу

№№
рейсів,
маршрутів

26

869/870

НАЗВА ОБ’ЄКТУ КОНКУРСУ
Найменування
Назва маршруту
Час
Час
Періодичність перевізниківвідправл прибут
здійснення
претендентів
ення
тя до
перевезень/
автобуса кінцеви
режим руху
з
х
кінцевих пунктів
пунктів
Міжміські автобусні маршрути
05.20
10.15
постійно,
Шаян – Ужгород через
АТ „Ужгородське
АТП 12107”
1, 3, 5, 7
Берегово
17.35
23.10

Члени конкурсного комітету
Маляр Едуард Миколайович
Дідик Іван Васильович
Кейс Сергій Гейзович
Кіштулинець Павло Васильович
Марценишин Юрій Ігорович
Шаркаді Володимир Іванович
Шкелебей Людмила Федорівна
Фейцарук Ярослав Степанович

Переможець конкурсу та
перевізник-претендент,
який за результатами
розгляду посів друге
місце

АТ „Ужгородське АТП
12107”

Результати голосування
за
за
за
за
за
за
за
за

Пропонувати організатору укласти з АТ „Ужгородське АТП 12107” договір
за об’єктом конкурсу № 26 Шаян – Ужгород через Берегово, рейси №№ 869/870
терміном на 5 років.
№
об’є
№№
кта
рейсів,
конку маршрурсу
тів

27

885/889

НАЗВА ОБ’ЄКТУ КОНКУРСУ
Найменування
Назва маршруту
Час
Час
Періодичність перевізниківвідправ- прибут
здійснення
претендентів
лення
тя до
перевезень/
автобуса кінцережим руху
з
вих
кінцевих пунктів
пунктів
Міжміські автобусні маршрути
06.45
08.25
ФОП Попадинець
Хуст – Синевир
постійно, 1-6
В.М.
17.10
18.50

Члени конкурсного комітету
Маляр Едуард Миколайович
Дідик Іван Васильович

Переможець конкурсу та
перевізник-претендент,
який за результатами
розгляду посів друге
місце

ФОП Попадинець В.М.

Результати голосування
за
за

10

Кейс Сергій Гейзович
Кіштулинець Павло Васильович
Марценишин Юрій Ігорович
Шаркаді Володимир Іванович
Шкелебей Людмила Федорівна
Фейцарук Ярослав Степанович

за
за
за
за
за
за

Рекомендувати ФОП Попадинець В.М. надати організатору у термін до
підписання договору копії сертифікатів відповідності та екологічності на
автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті видані
підприємствами, визначеними у Переліку призначених Органів із сертифікації
колісних транспортних засобів Міністерством інфраструктури України.
Пропонувати організатору укласти з ФОП Попадинець В.М. договір на
об’єкті конкурсу № 27 Хуст – Синевир, рейси №№ 885/889 терміном на 5 років.
№
об’є
кта
конку
рсу

№№
рейсів,
маршрутів

28

903/904

НАЗВА ОБ’ЄКТУ КОНКУРСУ
Найменування
Назва маршруту
Час
Час
Періодичність перевізниківвідправ- прибут
здійснення
претендентів
лення
тя до
перевезень/
автобуса кінцережим руху
з
вих
кінцевих пунктів
пунктів
Міжміські автобусні маршрути
07.30
09.20
Середнє Водяне (Добрік)
постійно, 1-5
ФОП Влад Н.І.
- Рахів
13.00
14.50

Члени конкурсного комітету
Маляр Едуард Миколайович
Дідик Іван Васильович
Кейс Сергій Гейзович
Кіштулинець Павло Васильович
Марценишин Юрій Ігорович
Шаркаді Володимир Іванович
Шкелебей Людмила Федорівна
Фейцарук Ярослав Степанович

Переможець конкурсу та
перевізник-претендент,
який за результатами
розгляду посів друге
місце

ФОП Влад Н.І.

Результати голосування
за
за
за
за
за
за
за
за

Пропонувати організатору укласти з ФОП Влад Н.І. договір на об’єкті
конкурсу № 28 Середнє Водяне (Добрік) - Рахів, рейси №№ 903/904 терміном
на 5 років.
2. Рекомендувати переможцям конкурсу забезпечити:
2.1. до підписання договору про організацію перевезень пасажирів на
автобусному маршруті загального користування вжити заходів щодо усунення
недоліків, виявлених комісією 5.10.2018 у ході обстеження транспортних
засобів, заявлених на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на міжміських
та приміських автобусних маршрутах загального користування;

11

2.2. неухильне виконання вимог законодавства
щодо
перевезення
пільгових категорій громадян, яким надано право безкоштовного проїзду та
посилити контроль за дотриманням водіями Правил дорожнього руху та
Правил надання послуг автомобільним транспортом;
2.3. організацію проходження контролю технічного стану транспортних
засобів перед виїздом на маршрут та проведення передрейсового медичного
контролю стану здоров’я водіїв у місцях формування оборотних рейсів;
2.4. використання транспортних засобів на маршрутах, що зазначатимуться
у затверджених розкладах руху.
2.5. дотримання своєчасності та регулярності виконання рейсів на
маршруті, згідно затверджених розкладів руху.
3. За об’єктами конкурсу, на яких були відсутні претенденти та не
визначено
переможців
конкурсу,
ВИРІШИВ
пропонувати
облдержадміністрації переоголосити наступні об’єкти:
№ об’єкта

№№ рейсів,
№ маршруту

Назва маршруту

543/544

Порошково – Мукачево

4

571/572

Щербовець – Мукачево

5

573/574

Щербовець – Мукачево

6

587/588

Свалява – Іза

7

601/602

Свалява – Хуст через Липчу

8

609/610

Комсомольськ – Тячів

9

611/612

Лопухів – Тячів через Тересву

10

613/614

Лопухів – Тячів через Тересву

13

637/638

«Сонячне Закарпаття»
сан. – Ужгород

14

657/658

Ужгород – Великий Бичків

17

715/716

Мукачево – Кушниця

20

777/778

Ужгород – Рахів через Сільце

23

827/828

Ужгород – Свалява
через Перечин

24

833/834

Середнє Водяне – Ужгород

3

12

25

841/842

Члени конкурсного комітету
Маляр Едуард Миколайович
Дідик Іван Васильович
Кейс Сергій Гейзович
Кіштулинець Павло Васильович
Марценишин Юрій Ігорович
Шаркаді Володимир Іванович
Шкелебей Людмила Федорівна
Фейцарук Ярослав Степанович

Тихий – Ужгород
Результати голосування
за
за
за
за
за
за
за
за

Рекомендувати організатору опрацювати питання про формування за
сукупним методом об’єднання в один об’єкт конкурсу оборотних рейсів
міжміського автобусного маршруту загального користування Свалява – Іза,
рейси №№ 587/588 з оборотними рейсами іншого міжміського автобусного
маршруту загального користування за напрямком.

Заступник голови конкурсного комітету
Секретар конкурсного комітету
Члени конкурсного комітету
Дідик Іван Васильович
Кейс Сергій Гейзович
Кіштулинець Павло Васильович
Марценишин Юрій Ігорович
Шаркаді Володимир Іванович
Шкелебей Людмила Федорівна
Фейцарук Ярослав Степанович

Е. Маляр
С. Попович

