
П Р О Т О К О Л № 2 
засідання тимчасового міського конкурсного комітету 

з визначення автомобільних перевізників 
на міських автобусних маршрутах загального користування 

23 липня 2020 року 
10-00 

Головує: 
ЧЕРНЕНКО 
Андрій Валентинович 

м\ Чернігів 
мала зала Чернігівської міської ради 

заступник міського голови, голова комітету; 

Члени комітету: 
РИЖИЙ 
Олександр Микол ай о в ич 

СКВАРСЬКИЙ 
Віталій Віталійович 

БАЗАР 

Оксана Василівна 

ВОРОНОВ Олександр Олександрович 

ЗУБЕНКО 
Людмила Віталіївна 

ЛІЛІКОВИЧ 
Павло Вікторович 

ПАСЬ 
Василь Іванович 
РОМАНОВА 
Тетяна Олександрівна 
СИДОРЕНКО 
Прасковія Григорівна 
ЧЕТВЕРТАК 
Ірина Миколаївна 

- начальник управління транспорту, транспортної 
інфраструктури та зв'язку міської ради, 
заступник голови комітету; 

- головний спеціаліст сектору транспортної 
інфраструктури та організації пасажирських 
перевезень управління транспорту, 
транспортної інфраструктури та зв'язку міської 
ради, секретар комітету. 

- заступник голови профспілкової організації 
«Чернігівська профспілка підприємців» 
(за згодою); 

- старший інспектор з особливих доручень 
відділу безпеки дорожнього руху управління 
патрульної поліції в Чернігівській області 
Департаменту патрульної поліції (за згодою); 

- член Чернігівської міської громадської організації 
«Асоціація пасажирських перевізників 
м. Чернігова «Чернігівтранс» (за згодою); 

- завідувач сектору взаємодії із суб'єктами 
обов'язкового технічного контролю 
регіонального сервісного центру ГСЦ МВС 
в Чернігівській області (за згодою); 

- виконавчий директор Чернігівського обласного 
відділення громадської організації «ВААП»; 

- виконавчий директор ГО «Агенція міських 
ініціатив» (за згодою): 

- голова правління Чернігівського міського 
благодійного фонду «Милосердя і доброта»; 

- голова Чернігівської міської організації 

Запрошені: 
ЗАХАРЧЕНКО 
Олексій Миколайович 

- директор ПрАТ «Таскосервіс». 
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З 12 членів конкурсного комітету присутні 11 членів. Це становить 
більше половини його складу, тобто кворум є. 

Слухали: 
Черненко А. В. - як голова конкурсного комітету, відкрив засідання 

комітету і нагадав присутнім, що рішенням виконавчого комітету міської ради 
від 28.09.2016 року № 419 було затверджено мережу міських автобусних 
маршрутів загального користування, зокрема і маршрути № 24 «Залізничний 
вокзал - Півці» та № 24-а Залізничний вокзал - вул. Захисників України (через 
Півці). Однак, у зв'язку зі смертю перевізника ФОН Заєць М. М і відмовою 
його родичів обслуговувати дані маршрути, відповідно до Закону України «Про 
автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 
2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» 
управлінням транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку міської ради 
оголошено конкурс на право здійснення перевезення пасажирів на автобусних 
маршрутах загального користування. У газеті «Семь дней», №25 (971) від 18 
червня 2020 року була надрукована відповідна об'ява, також на сайті міської 
ради, на телебаченні, по радіо тощо, оголошувалась інформація про проведення 
конкурсу 23 липня 2020 року. 

Далі зазначив, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 
03.12.2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» 
визначення переможця відбувається шляхом голосування на закритому 
засіданні членів конкурсного комітету крім секретаря (без права голосу), а 
перевізники-гіретенденти будуть запрошуватись для коментарів стосовно своїх 
пропозицій та при оголошенні результатів рішення комітету. Оголосив, що 
кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі був 12 год* 00 ХВо 
7 липня 2020 року, надійшла лише одна пропозиція від перевізника-
претендента - ПрАТ «Таксосервіс». 

Рижий О. М. - зазначив, що відповідно до пункту 30 Порядку 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 
загального користування 8 липня 2019 року було відкрито конверт (пакет) 
під № 1 з документами перевізника-претендента ПрАТ «Таксосервіс», що 
він подав на конкурс. Робоча група перевірила дані, що були вказані 
перевізником-претендентом у документах, і склала акт. 

Також, було надіслано листи-запити про надання інформації щодо 
перевізн и ка-претендента до Укртрансбезгіеки, Чернігівської ОДА, 
Управління патрульної поліції в Чернігівській області, регіонального 
сервісного центру МВС, і від яких були отримані відповіді. 
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Перелік об'єктів, що виставлені на конкурс: 
Умови конкурсу: 

№ 
з/п 

Номер 
маршруту Назва маршруту 

Кількість/резерї 
та клас 

автобусів 

Режим 
руху 

Час роботи, 
інтервал, хв. 

Періодичність 

* 

Пасажиро-
місткість 

1. 24 
Залізничний 

вокзал --
Півці 

5/1, 
клас І. II 

Звичайний 
з 6.00 до 22.00 
за розкладом 

Щоденно Понад 35 

2. 24-а 

Залізним ний 
вокзал -

вул. Захисників 
України 

(через Півці) 

2/1, 
клас І, II 

Звичайний 
3 6.00 до 

22.00 
За розкладом 

Щоденно Понад 35 

Обов'язкові умови конкурсу: для здійснення перевезень пасажирів на 
міських маршрутах загального користування у м. Чернігові допускаються 
автобуси: 

• зареєстровані відповідно до чинного законодавства; 
• які перебувають у належному технічному стані; 
• обладнані не менше, ніж двома .входами/виходами для пасажирів з 

автоматичним відкриванням дверей для автобусів, що працюють у 
звичайному режимі руху; 

• забезпечити роботу на маршруті автобусів, пристосованих для 
перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. 

Додаткові умови конкурсу: відповідно до п. 10 Порядку та ст, 44 Закону 
України «Про автомобільний транспорт» перевізник зобов'язаний: 

- обладнати всі автобуси засобами ОР8-моніторингу, підключити їх до 
системи, визначеної Організатором, забезпечити належну експлуатацію 
та постійну роботу встановлених засобів ОР8-моніторингу, а також 
ремонт, модернізацію та заміну; 

- забезпечити утримання кінцевих зупинок відповідного маршруту в 
належному санітарному стані та розміщення на них розкладів руху 
автобусів своїх маршрутів. 
Перевізник-гіретендент зобов'язаний надати підтвердження можливості 

виконання Додаткових умов конкурсу (письмове зобов'язання довільної 
форми). 

На сьогоднішньому засіданні 23 липня 2020 року нам необхідно 
відкрити конверт №2, поданий перевізником-чіретендентом, розглянути заяву, 
на який об'єкт конкурсу він подав, і визначити переможця. 

Далі Рижий О. М. запропонував секретарю комітету Скварському В, В. 
відкрити конверт № 2, що надійшов від перевізника ПрАТ «Таксосервіс», та 
оголосити об'єкт конкурсу, на який він претендує. 
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Скварський В. В. - проінформував членів комітету про те, що робочою 

групою була перевірена інформація надана перевізником-претендентом, а 
пункт додаткових умов щодо забезпечення роботи на маршруті автобусів, 
пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення, перевізник-претендент запевнив, що інвестиційний проєкт-
зобов'язання щодо оновлення парку автобусів знаходиться у конверті №2. 

Після відкриття конверту № 2 встановлено наступне. 
Надійшла заява від ІІрАТ «Таксосервіс» на об'єкт конкурсу № 1 -

міський автобусний маршрут загального користування № 24 «Залізничний 
вокзал - Півці» та інвестиційний проєкт-зобов'язання щодо оновлення парку 
автобусів. 

За результатами перевірок технічної бази та документації підприємства 
перевізника робочою групою було визнано, а на засіданні членам конкурсного 
комітету оголошено висновок про відсутність зауважень до поданих 
документів. 

Тимчасовий міський конкурсний комітет з визначення автомобільного 
перевізника на міських автобусних маршрутах загального користування 
вирішив допустити перевізника-претендента ПрАТ «Таксосервіс» до участі в 
конкурсі з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті 
загального № 24 «Залізничний вокзал - Півці». 

^Голосували (поіменно): 
Черненко А. В. - «за»; 
Рижий О. М. - «за»; 
Базар О. В. - «за»; 
Воронов О. О. - «за»; 
Зубенко Л. В - «за»; 
Лілікович I I. В. - «за»; 
Пась В. І. - «за»; 
Романова Т. М. - «за»; 
Сидоренко II. І - «за»; 
Четвертак І, М. - «за». 

ЗА - 10 голосів; ПРОТИ 0; УТРИМАВСЯ - 0. 
П р и й нято о д н о го л ос по. 

Після обговорення пропозицій перевізника-претендента та співставлення 
їх з умовами конкурсу, вислухавши та обговоривши усі пропозиції членів 
тимчасового конкурсного комітету, шляхом голосування, тимчасовий 
конкурсний комітет прийняв рішення: 

1. Визнати перевізника-претендента ГІрАТ «Таксосервіс», відповідно до 
п. 13 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081, переможцем конкурсу з 
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перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті 
користування № 24 «Залізничний вокзал - Півці», 

загального 

Голосували (поіменно): 
Черненко А. В. 
Рижий О. М. 
Базар О. В. 
Воронов О. О, 
Зубенко Л. В 
Лілікович IX В. 
Пась В. І. 
Романова-Т. М. 
Сидоренко її. Г 
Четвертак І. М. 

- «за»; 
- «за»; 
- «за»; 
- «утримався»; 
- «за»; 
-«за»; 
- «за»; 
- «за»; 
- «за»; 
- «за». 

З А - 9 голосів; П Р О Т И 0; УТРИМАВСЯ - 1, 
Рішення прийнято. 

2. Управлінню транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку 
міської ради, відповідно до вимог статті 44 Закону України «Про 
автомобільний транспорт», пункту 53 Порядку проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, 

.затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року 
№ 1081, укласти з переможцем конкурсу, перевізником ПрАТ «Таксосервіс» 
договір про організацію пасажирських перевезень на міському автобусному 
маршруті загального користування № 24 «Залізничний вокзал — Півці» 
рекомендованим строком на п 'ять років. 

Голосували (поіменно): 
Черненко А. ІЗ. 
Рижий О. М. 
Базар О. В. 
Воронов О. О, 
Зубенко Л. В 
Лілікович I I В. 
Пась В. І. 
Романова Т. М. 
Сидоренко П. Г. 
Четвертак І. М. 

- «за»; 
- «за»; 
- «за»; 
- «утримався»; 
- «за»; 
- «за»; 
- «за»; 
- «за»; 
- «за»; 
- «за». 

ЗА - 9; ПРОТИ - 0; УТРИМ АВСЯ 

Р і ш е н н я п р и й н я т о. 
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Дане рішення конкурсного комітету доведено до переможця конкурсу -
перевізника ПрАТ «Таксосервіс» в присутності представника перевізника, і всіх 
членів конкурсного комітету. 

Романова Т. О. - запропонувала проводити огляд рухомого складу з 
запрошенням членів тимчасового міського конкурсного комітету з визначення 
автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального 
користування. 


