ПРОТОКОЛ № 1
Засідання районного конкурсного комітету з визначення перевізників пасажирів
автомобільним транспортом на приміських маршрутах загального користування,
що не виходять за межі території Вознесенського району

04 лютого 2020 року

м. Вознесенськ

Місце проведення засідання:
в приміщенні райдержадміністрації

м.

Вознесенськ,

пл..

Центральна,!,

Час засідання: 10.00 год.
Присутні:

Калина Олександр
Олександрович

Заступник голови комітету:
- начальник відділу економічного розвитку,
торгівлі та туризму райдержадміністрації

Смілянець Ірина Андріївна

Антошик Ольга Анатоліївна

Секретар комітету:
- головний спеціаліст відділу економічного
розвитку,
торгівлі
та
туризму
райдержадміністрації
Члени комітету:
представник Вознесенської громадської
організації «Відродження»

Бершацький Олександр
Сергійович

- інспектор відділу безпеки дорожнього руху
УПП
в Миколаївській
області
старший
лейтенант поліції (за узгодженням)

Захарова Раїса Іванівна

- голова Вознесенської районної громадської
організація ветеранів України

Корніло Олександр
Вікторович

- начальник відділу надання адміністративних
послуг
управління
Укртрансбезпеки
у
Миколаївській області
(за узгодженням)

Сухар Анатолій Михайлович

- голова Вознесенської районної громадської
організації «Союз Чорнобиль» (за узгодженням)

Чурілов Володимир
Васильович

головний
спеціаліст
Територіального
сервісного центру № 4844 РСЦ МВС України в
" Миколаївській області

На
засіданні конкурсного комітету присутні представник від ТДВ
«Вознесенськавтотрас»- Правоторов В.І. та представник від Олександрівської
ОТГ Вознесенського району - Озерянська Н. П.
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Порядок денний
1.
Проведення конкурсу з визначення перевізників пасажирів автомобільним
транспортом на приміських маршрутах загального користування, що не виходять
за межі території Вознесенського району
Відкрив засідання
Заступник голови конкурсного комітету Калина О.О., який зазначив, що
сьогодні 04.02.2020 року буде проведено засідання конкурсного комітету.
Слово взяла Організатор перевезень - перший заступник голови
райдержадміністрації,
виконувач
функцій
і
повноважень
голови
райдержадміністрації
Панова Т.М., яка зазначила, що
відповідно до
розпорядження голови райдержадміністрації від 19 грудня 2019 року №234-р
оголошено конкурс з визначення перевізників пасажирів автомобільним
транспортом
на приміських маршрутах
загального користування, що не
виходять за межі території Вознесенського району по 3 об'єктам:
Таблиця 1
Назва маршруту

1

Об'єкт
конкурсу
2

1

1

№333 Вознесенськ-Актове

2
3

11
13

№ 339 Вознесенськ - Малосолоне
№ 344 Вознесенськ - Новоукраїнка

№ п/п

3

Панова Т.М. зазначила, що на участь в конкурсі було подано 1 комплект
конвертів
з
позначкою
№1А
та
№2 А
(закритих)
від
ТДВ
«Вознесенськавтотранс». Конверт з позначкою №1А, який містить документи
для участі в конкурсі, було відкрито робочою групою 16 січня 2020 року, тобто
на наступний день після закінчення строку їх подання.
На сьогоднішній день отримані відповіді та підтверджуючі документи від
відповідних установ щодо діяльності перевізника. Організатором прийнято
рішення, щодо допущення ТДВ «Вознесенськавтотранс» до участі в Конкурсі.
По питанню порядку денного:
Калина О.О. доповів про утворення Конкурсного комітету та представив
усіх
членів
конкурсного
комітету
згідно
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 25.10.2016 № 366-р та відповідно до змін внесених
розпорядженням голови райдержадміністрації від 31.01.2020 № 12-р.
Зазначено, що на засіданні конкурсного комітету 8 членів із 14 членів
його складу. Враховуючи наявність кворуму, запропонував відкрити засідання та
наголосив, що ведеться технічний аудіозапис.
Далі, Калина О.О. доповів, що обов'язкові та додаткові умови конкурсу
оприлюднені в газеті «Вісті Вознесенщини» від 26.12.2019 № 52 та зазначив,

з
що в зв'язку з тим, що перевізника допущено до конкурсу, запропонував
відкрити конверт з поміткою № 2.
Після відкриття конверту з поміткою
№ 2 встановлено на який об'єкт
конкурсу подано документи від перевізника - претендента:
Таблиця 2
Перевізник

Об'єкт
конкурсу

Назва маршруту

Конверт

Об'єкт № 1

№333 Вознесенськ-Актове

№2А

ТДВ «Вознесенськ
автотранс»

2

Об'єкт № 11

№ 339 Вознесенськ Малосолоне

-

-

3

Об'єкт № 13

№ 344 Вознесенськ Новоукраїнка

-

-

№
п/
п
1

Далі заступник голови конкурсного комітету запропонував представнику
ТДВ «Вознесенськавтотранс» обґрунтувати подану ним конкурсну пропозицію
(п. 43. Порядку).
Представником ТДВ «Вознесенськавтотранс» надано інформацію щодо
його майбутньої діяльності на маршруті № 333 Вознесенськ-Актове.
В обговоренні прийняли всі члени конкурсного комітету.
Калина О.О. подякував присутнім
та
зазначив, що рішення про
результати конкурсу буде прийматися на закритому засіданні відповідно до
п 47. Порядку.
Далі розпочато закрите засідання конкурсного комітету.
Калина 0 . 0 . зазначив, що у відповідності до пункту 13 Порядку, якщо
перевізником-претендентом на один чи кілька об'єктів конкурсу є тільки один
автомобільний перевізник, він визнається переможцем у разі його відповідності
вимогам статей 45 і 46 Закону України «Про автомобільний транспорт». З цією
метою Організатором конкурсу були підготовлені та направлені запити до
відповідних служб. Запитувану інформацію отримано у визначений строк.
Далі членам конкурсного комітету повідомлено інформацію, яка була
надана Державною службою України з безпеки на транспорті, управлінням
патрульної поліції в Миколаївській області,
Територіальним сервісним
центром №4844 РСЦ МВС України в Миколаївській області.
Далі головуючий запропонував членам конкурсного комітету розглянути
документи, які подано перевізником-претендентом на участь у конкурсі.
Після розгляду документів поставлено на голосування питання щодо
надання пропозиції Організатору конкурсу визначити переможцем конкурсу по
об'єкту
№
1
(маршрут
№333
Вознесенськ-Актове)
ТДВ
«Вознесенськавтотранс».
Проголосували - 7 за (Калина О.О., Антошик О.А., Бершацький О.С.,
Захарова Р. І., Корніло О. В., Сухар А.М., Чурілов В. В.) (7-0-0).

4

Рішення про результати конкурсу
№
п/
п

Об'єкт
конкурсу

Назва маршруту Перевізник

Об'єкт № 1

№333 Вознесен ськАктове

1.

ТДВ
«Вознесенськ
автотранс»

2.

Об'єкт № 1 1

№ 339 Вознесенськ
- Малосолоне

-

3.

Об'єкт № 1 3

№ 344 Вознесенськ
- Новоукраїнка

-

Таблиця З
Результати
Місце
голосування
(за - проти утримався)
7-0-0

І

Зауважень від членів конкурсного комітету щодо проведення конкурсу не
надійшло.
Калина О.О. наголосив, що рішення конкурсного комітету оформляється
у 5 - денний строк протоколом, подякував присутнім
та закрив засідання
конкурсного комітету.

Заступник голови комітету:

0 . 0 . Калина

Секретар комітету:

1.А. Смілянець

Члени комітету:
Антошик О. А.
Бершацький О.С.
Захарова Р. І.
Корніло О. В.
Сухар А.М
Чурілов В. В.

