
 

Протокол № 02/2021 

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) 

 

16 вересня 2021 року                                                                               м. Ужгород                                                                             

 

початок о 09.30 год.  

каб. 313 облдержадміністрації 

пл. Народна, 4 
 

ПРИСУТНІ:   

Маляр Едуард Миколайович – заступник голови комітету, Попович Сергій 

Миколайович – секретар  комітету, члени комітету: Футько Іван Іванович, 

Пароконна Валентина Віталіївна, Кручаниця Василь Васильович, Марценишин 

Юрій Ігорович, Шкелебей Людмила Федорівна. 

 

ПЕРЕВІЗНИКИ -ПРЕТЕНДЕНТИ:  

 

ТОВ „ТРАНС-УЖ Х”, ФОП Покорба Михайло Степанович, ФОП Ледида 

Василь Михайлович. 

 

Порядок денний: 

 

 1. Про відкриття конвертів з позначкою „N 2”, які містять документи з 

інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подано документи перевізниками-

претендентами та встановлення  їх приналежності до конвертів з позначкою         

„N 1”, в яких містились документи для участі в конкурсі. 

2. 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 перевізників-

претендентів,   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 14 серпня 2021 року № 32 (4944). 

3. Про розгляд заяв та документів перевізників, які подали документи на 

продовження дії договорів про організацію перевезень пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування, укладених між перевізником та 

облдержадміністрацією. 

 

З першого питання Маляр Е. М. поінформував присутніх про наступне. 

Склад обласного конкурсного комітету із визначення автомобільних 

перевізників на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального 

користування, що не виходять за межі території області, (внутрішньообласні 

маршрути), затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації 

10.04.2015 № 110, зі змінами згідно із розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 14.09.2021 № 817. 
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За результатами відкриття 31 серпня 2021 року конвертів з позначкою № 1 на 

участь у конкурсі подано 4 пакети документів від 3 перевізників-претендентів на               

21 об’єкт  конкурсу. 

З другого питання Маляр Е. М. запросив членів конкурсного комітету 

ознайомитися з матеріалами та пропозиціями перевізників-претендентів, які 

подали документи для участі у конкурсі. 

 

ВИСТУПИЛИ:   

 

Маляр Е.М., Попович С.М, Футько І.І. 

 

Ознайомившись із заявами та документами для участі в конкурсі, 

обговоривши інформацію про перевізників-претендентів 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: 
 

 
  № 

об’є 

 кта       

конку

рсу 

НАЗВА ОБ’ЄКТУ КОНКУРСУ 
Найменування 

перевізників-

претендентів 

 

Результати, 

отримані за 

бальною 

системою 

оцінки 

пропозицій 

перевізників-

претендентів 

Пропозиція щодо 

переможця 

конкурсу та 

перевізника-

претендента, 

який за 

результатами 

розгляду посів 

друге місце 

№№ 

рейсів,мар

шрутів 

Назва  маршруту Час 

відправ-

лення 

автобуса 

з 

кінцевих 

пунктів 

Час 

прибут

тя  до 

кінце-

вих 

пунктів 

Періодичність 

здійснення 

перевезень/ 

режим  руху 

Міжміські автобусні маршрути 

4 751/752 

 

Міжгір’я  – 

Ужгород через 

Сваляву 

08.20 11.40 

постійно,  

1-7 

ФОП 

Покорба М.С. 
18 

Перший 

переможець ФОП 

Покорба М.С. 
 

14.00 17.20 

ФОП Ледида 

В.М. 
6 

Другий 

переможець ФОП 

Ледида В.М. 

 

 
 

Перевізнику-претенденту ФОП Покорба М.С. нараховано: 

 15 балів - за наявність матеріально-технічної бази, на якій забезпечується 

проведення медичного огляду водіїв, їх стажування та інструктажі, а також огляд 

технічного стану автобусів та їх зберігання, що розміщена на відстані не більш як 

20 кілометрів від місця формування рейсу; 

3 бали – за автобус Євро-3, а саме Богдан А-09214 д.н. АО5587ВЕ – основний. 

Сумарно – 18 балів. 

Затвердити результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій 

перевізника-претендента ФОП Покорба М.С. 
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Члени конкурсного комітету  Результати 

голосування 

 

Маляр Едуард Миколайович  за  

Футько Іван Іванович  за  

Кручаниця Василь Васильович  за  

Пароконна Валентина Віталіївна  за  

Марценишин Юрій Ігорович   за  

Шкелебей Людмила Федорівна  за  

 

Перевізнику-претенденту ФОП Ледида В.М. нараховано: 

 3 бали – за автобус Євро-3, а саме MERCEDES-BENZ SPRINTER 416 D д.н. 

АО9667ВС – основний; 

3 бали – за автобус Євро-3, а саме MERCEDES-BENZ SPRINTER 616CDI д.н. 

АО 3562 ВС – резервний; 

Сумарно – 6 балів. 

Затвердити результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій 

перевізника-претендента ФОП Ледида В.М. 
 

Члени конкурсного комітету  Результати 

голосування 

 

Маляр Едуард Миколайович  за  

Футько Іван Іванович  за  

Кручаниця Василь Васильович  за  

Пароконна Валентина Віталіївна  за  

Марценишин Юрій Ігорович   за  

Шкелебей Людмила Федорівна  за  

 

Визначити першим переможцем за об’єктом № 4 Міжгір’я – Ужгород через 

Сваляву,  рейси №№ 751/752, ФОП Покорба М.С. та рекомендувати організатору 

укласти з ним договір на 5 років. ФОП Ледида В.М. визнати другим переможцем. 

 

Члени конкурсного комітету  Результати 

голосування 

 

Маляр Едуард Миколайович  за  

Футько Іван Іванович  за  

Кручаниця Василь Васильович  за  

Пароконна Валентина Віталіївна  за  

Марценишин Юрій Ігорович   за  

Шкелебей Людмила Федорівна  за  

 
  № 

об’є 

 кта       

конку

рсу 

НАЗВА ОБ’ЄКТУ КОНКУРСУ 
Найменування 

перевізників-

претендентів 

 

Пропозиція щодо 

переможця конкурсу та 

перевізника-

претендента, який за 

результатами розгляду 

посів друге місце 

№№ 

рейсів,мар

шрутів 

Назва  маршруту Час 

відправ-

лення 

автобуса з 

кінцевих 

пунктів 

Час 

прибут

тя  до 

кінце-

вих 

пунктів 

Періодичність 

здійснення 

перевезень/ 

режим  руху 

Приміські автобусні маршрути, що виходять за межі районів 

 

19 

 

472 
Ужгород – 

Медведівці 

Один оборотний 

рейс постійно, 1-7 
ТОВ  

„ТРАНС-УЖ Х” 

ТОВ  

„ТРАНС-УЖ Х” 
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Члени конкурсного комітету  Результати 

голосування 

 

Маляр Едуард Миколайович  за  

Футько Іван Іванович  за  

Кручаниця Василь Васильович  за  

Пароконна Валентина Віталіївна  за  

Марценишин Юрій Ігорович   за  

Шкелебей Людмила Федорівна  за  
 

Пропонувати організатору укласти з ТОВ „ТРАНС-УЖ Х” договір за об’єктом 

конкурсу № 19, автобусний маршрут № 472  Ужгород – Медведівці,  терміном        

на  5 років. 
 

  № 

об’є 

 кта       

конку

рсу 

НАЗВА ОБ’ЄКТУ КОНКУРСУ 
Найменування 

перевізників-

претендентів 

 

Пропозиція щодо 

переможця конкурсу та 

перевізника-

претендента, який за 

результатами розгляду 

посів друге місце 

№№ 

рейсів,мар

шрутів 

Назва  маршруту Час 

відправ-

лення 

автобуса з 

кінцевих 

пунктів 

Час 

прибут

тя  до 

кінце-

вих 

пунктів 

Періодичність 

здійснення 

перевезень/ 

режим  руху 

Приміські автобусні маршрути, що виходять за межі районів 

20 474 Ужгород - Мукачево 

 

Сорок один 

оборотний рейс    
постійно, 1-7 

ТОВ  

„ТРАНС-УЖ 

Х” 

ТОВ  

„ТРАНС-УЖ Х” 

 

Члени конкурсного комітету  Результати 

голосування 

 

Маляр Едуард Миколайович  за  

Футько Іван Іванович  за  

Кручаниця Василь Васильович  за  

Пароконна Валентина Віталіївна  за  

Марценишин Юрій Ігорович   за  

Шкелебей Людмила Федорівна  за  

 

Пропонувати організатору укласти з ТОВ „ТРАНС-УЖ Х” договір за об’єктом 

конкурсу № 20, автобусний маршрут № 474  Ужгород - Мукачево,  терміном           

на  5 років. 
 

2. Рекомендувати переможцям конкурсу забезпечити: 

2.1. 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; 

2.2. 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; 

2.3. використання транспортних засобів на маршрутах, що зазначатимуться у 

затверджених розкладах руху; 

2.4. дотримання своєчасності та регулярності виконання рейсів на маршруті 

згідно затверджених розкладів руху; 
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2.5. встановлення на автобуси, що використовуватимуться на автобусних 

маршрутах загального користування як основні, GPS-обладнання та його роботу в 

системі супутникового моніторингу. 

3. За об’єктами конкурсу, на яких були відсутні претенденти, обласний 

конкурсний комітет ВИРІШИВ пропонувати облдержадміністрації:  

переоголосити наступні об’єкти: 
 

№ об’єкта №№ рейсів, 

№ маршруту 
 

Назва маршруту 

Міжміські автобусні маршрути 

1 651/652 Богдан – Ужгород  

2 655/656 Великий Бичків – Ужгород  

8 843/844 Торунь – Ужгород  

9 859/860 Хуст – Ужгород 

10 873/874 Широкий Луг – Ужгород  

11 901/902 Плаюць – Рахів 

12 931/932 Руський Мочар – Ужгород  

13 949/950 Косівська Поляна (Березів) – Рахів  

14 951/952 Косівська Поляна (Березів) – Рахів 

Приміські автобусні маршрути, що виходять за межі районів 
 

15 440 Берегово – Іршава  

21 489 Свалява – Лисичово 
 

автобусні маршрути віднести до резервних: 

 

№ об’єкта №№ рейсів, 

№ маршруту 
 

Назва маршруту 

Міжміські автобусні маршрути 
 

3 657/658 Ужгород – Великий Бичків 

5 791/792 Ужгород – Рахів через Сільце 

6 815/816 Свалява – Ужгород через Мукачево 

7 839/840 Тарасівка – Ужгород 
 

Приміські автобусні маршрути, що виходять за межі районів 
 

16 445 Іршава – Хуст через Широке 

17 448 Мукачево – Арданово 

18 466 Ужгород – Великі Лучки 

 

Члени конкурсного комітету  Результати 

голосування 

 

Маляр Едуард Миколайович  за  

Футько Іван Іванович  за  

Кручаниця Василь Васильович  за  

Пароконна Валентина Віталіївна  за  

Марценишин Юрій Ігорович   за  

Шкелебей Людмила Федорівна  за  



 6 

З третього питанням Маляр Е. М. поінформував присутніх про наступне. 

До облдержадміністрації – організатора перевезень пасажирів на міжміських 

і приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за 

межі території області (внутрішньообласні маршрути) надійшли заяви та 

документи від перевізників на продовження дії договорів про організацію 

перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування, 

укладених між перевізником та облдержадміністрацією. 

Попович С.М. інформував про те, що згідно із пунктом 29 Порядку 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від               

03 грудня 2008 року № 1081 (далі – Порядок), у разі продовження строку дії 

договору (дозволу) з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування автомобільний перевізник не пізніше ніж за 90 календарних днів до 

закінчення строку дії договору (дозволу) подає організатору перевезень заяву за 

формою згідно з додатком 6   Порядку.  

 Згідно із пунктом 53 Порядку строк дії договору (дозволу) продовжується 

один раз на п’ять років за рішенням організатора перевезень за наявності заяви 

автомобільного перевізника - переможця попереднього конкурсу, яку він подає за 

формою згідно з додатком 7, в якій, зокрема, зазначається інформація про 

підтверджене інвестування коштів на придбання більш нових та/або 

комфортабельних автобусів стосовно тих, які використовувались автомобільним 

перевізником на об’єкті конкурсу, наявності вмотивованих підстав вважати 

зазначеного автомобільного перевізника таким, що здійснював перевезення за цим 

маршрутом протягом попереднього періоду без порушення умов укладеного 

попереднього договору (дозволу). 

 Згідно із підпунктом 1 пункту 55 Порядку Організатор зобов’язаний 

забезпечити за заявою автомобільного перевізника продовження строку дії 

договору (дозволу), але не більше одного разу і не більше ніж на п’ять років у разі 

виникнення підстав, визначених абзацом дев’ятим пункту 53 цього Порядку. 

 У визначений законодавством термін до облдержадміністрації  надійшло три 

заяви від перевізників на продовження терміну дії договорів про організацію 

перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування.  
  

ФОП Немеш Іван Федорович, подано заяву від 27.07.2021  (вх. ОДА від 

28.07.2021 № 5957/06-28) на продовження терміну дії договору від 28.10.2016        

№ 111610 про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування – міжміський автобусний маршрут Кричево-Ужгород, 

рейси №№ 711/712. 

ФОП Капустей Оксана Іванівна подано заяву від 29.07.2021  (вх. ОДА від 

29.07.2021 № 5958/06-28) на продовження терміну дії договору від 28.10.2016         

№ 111613 про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування – міжміський автобусний маршрут Сасівка-Ужгород, 

рейси № 795/796.  

ФОП Попович Юрій Юрійович  подано заяву від 23.07.2021  (вх. ОДА від 

23.07.2021 № 5940/06-28) на продовження терміну дії договору від 28.10.2016             

№ 111608 про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування – міжміський автобусний маршрут Усть-Чорна – Ужгород,               

рейси №№ 687/688.  
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Подані у заявах зазначених перевізників транспортні засоби відповідають 

умовам обслуговування маршруту. У заявах містяться відомості щодо інвестування 

коштів на придбання більш нового та/або комфортабельного автобуса. 

За результатами обговорення порушених питань членами обласного 

конкурсного комітету одноголосно схвалено підтримати пропозицію щодо 

продовження організатором строку дії договору: 

від 28.10.2016 № 111610 про організацію перевезень пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування Кричево-Ужгород, рейси            

№№ 711/712, укладеного між облдержадміністрацією та ФОП Немеш І.Ф., 

терміном на 5 років; 

від 28.10.2016 № 111613 про організацію перевезень пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування Сасівка-Ужгород, рейси                

№№ 795/796, укладеного між облдержадміністрацією та ФОП Капустей О.І., 

терміном на 5 років; 

від 28.10.2016 № 111608 про організацію перевезень пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування Усть-Чорна – Ужгород, рейси №№ 687/688, 

укладеного між облдержадміністрацією та ФОП Попович Ю. Ю., терміном               

на 5 років. 
 

 

 

Заступник голови конкурсного комітету                                Е. Маляр 

 

 

Секретар  конкурсного комітету                                              С. Попович 

 
 

Члени конкурсного комітету   

 

Футько Іван Іванович 

  

 

Кручаниця Василь Васильович 

  

 

Пароконна Валентина Віталіївна 

  

 

Марценишин Юрій Ігорович 

  

 

Шкелебей Людмила Федорівна 

  

 


