ПРОТОКОЛ №4
засідання конкурсного комітету по проведенню конкурсів на перевезення
пасажирів.
м. Черкаси

31.03.2021
вул. Б.Вишневецького, 36
14 год. 00 хв., кімната 312

Присутні:______________
1. Панченко Юрій
заступник директора департаменту житловоВікторович
комунального комплексу, заступник голови конкурсного
комітету
2. Москаленко Віталій
начальник управління транспорту
Сергійович
департаменту ЖКК секретар к о н к у р с н о г о к о м і т е т у
Члени комітету:
3. Лучин Олег
начальник Центрального міжрегіонального управління
Миколайович
Укртрансбезпеки (за згодою)
4. Крижній
Володимир провідний консультант-адміністратор ТСЦ №7141 (за
Олексійович
згодою)
5. Прилуцький
Валерій інспектор відділу безпеки дорожнього руху Управління
Борисович
патрульної поліції в Черкаській області (за згодою)
6. Воронкіна
Наталія голова обласної організації профспілки працівників
Василівна
автотранспорту та шляхового господарства (за згодою)
7. Колісник Олексій
голова ГО «Черкаський союз учасників АТО» (за
Миколайович
згодою)
8. Федоренко Олександр головний
спеціаліст
управління
транспорту
Миколайович
департаменту ЖКК
9. Потокіна
Олена керівник ГО «Організація роботодавців автомобільного
Миколаївна
транспорту Черкаської області» (за згодою)
10. Пачесюк
Сергій Президент Всеукраїнської громадської організації
Никонович
«Українська асоціація перевізників» (за згодою)
11. Кисельов
Петро член ГО «Білий Корпус» (за згодою)
Олександрович
12. Рябошлик Володимир член ГО «Автомайдан-Черкаси» (за згодою)
Васильович
Порядок денний:
1. Розгляд листа ПрАТ «Черкасиавтогранс» щодо інвестування коштів в міський
автобусний маршрут №26 та можливість укладання договору на 5 років.
2. Відкриття конвертів № 2.
3. Визначення переможців на маршрутах, що внесені на конкурс.
Проголосували: за - 11, утримались - 0, проти - 0.
На конкурс вносяться 8 (вісім) об’єкті конкурсу:
Об’єкт конкурсу №1
Міський автобусний маршрут № 2 «Вулиця Генерала Момота —Залізничний
вокзал»
Об’єкт конкурсу №2
Міський автобусний маршрут № 6 «Автовокзал - Обласна лікарня»
Об’єкт конкурсу №3
Міський автобусний маршрут № 7 «Вантажний порт - Вулиця Генерала Момота»

Об’єкт конкурсу №4
Міський автобусний маршрут №13 «Вулиця Генерала Момота - Вулиця
Кобзарська»
Об’єкт конкурсу №5
Міський автобусний маршрут №14 «Мікрорайон «Дахнівський» —Вантажний порт»
Об’єкт конкурсу №6
Міський автобусний маршрут №26 «Автовокзал - Обласна лікарня»
Об’єкт конкурсу №7
Міський автобусний маршрут №27 «Залізничний вокзал —Вулиця Нарбутівська»
Об’єкт конкурсу №8
Міський автобусний маршрут №36 «Річковий вокзал - Вулиця Сумгаїтська»
Перевізники-претенденти:
1. ПрАТ «Черкасиавтотранс» - 2 пакета;
2. ПП «Медіт - Сервіс» - 2 пакета;
3. ТОВ «Авто-ТЮЛ» - 1 пакет;
4. ПП «Еліт-Транс» - 1 пакет.
1. Розгляд листа ПрАТ «Черкасиавтотранс» (вх. від 22.03.2021 №5921-01-19)
щодо інвестування коштів в міський автобусний маршрут №26 та можливість
укладання договору на 5 років.
Панченко Ю.В. зачитав листа ПрАТ «Черкасиавтотранс», зауважив що для
створення умов розвитку транспорту у м. Черкаси можна було б і погодити
укладання договору на 5 років та запропонував членам конкурсного комітету
обговорити підняте у зверненні питання.
Лучин О.М. зазначив що зі сторони Укртрансбезпеки зауваження до роботи
ПрАТ «Черкасиавтотранс» відсутні, але щодо укладання договору на 5 років
заперечив.
.
.
.
Пачесюк С.Н. зазначив - коли перевізник матиме договір на 5 років, то він
має мотивування для розвитку.
Панченко Ю.В. запропонував проголосувати за укладання договору на 5
років.
Проголосували:
За - 8;
Утримались - 2 (Крижній В.О., Прилуцький В.Б.);
Проти - 1 (Лучин О.M.).
2. Відкрили конверти №2 в присутності перевізників-претендентів.
1. ПрАТ Черкасиавтотранс 2 пакета. Конверт №2 об’єкт конкурсу №6 міський
автобусний маршрут №26 «Автовокзал - Обласна лікарня». Конверт №2-А об’єкт
конкурсу №7 міський автобусний маршрут №27 «Залізничний вокзал - Вулиця
Нарбутівська».
2. ПП «Медіт - Сервіс» - 2 пакета. Конверт №2 об’єкт конкурсу №2 міськии
автобусний маршрут № 6 «Автовокзал - Обласна лікарня» (№2 вищий пріоритет).
Конверт №2-А об’єкт конкурсу №5 міський автобусний маршрут №14 «Мікрорайон
«Дахнівський» - Вантажний порт» (пріоритет №2).
3. ТОВ «Авто - ТЮЛ» - 1 пакет. Конверт №2 - об’єкт конкурсу №8,
міський автобусний маршрут № 36 «Річковий вокзал - Вулиця Сумгаїтська».
4. ПП «Еліт-Транс» - 1 пакет. Конверт №2 об’єкт конкурсу №3 міськии
автобусний маршрут № 7 «Вантажний порт - Вулиця Генерала Момота».

Не подано заявки на участь у конкурсі
Об’єкт конкурсу №1
Міський автобусний маршрут № 2 «Вулиця Генерала Момота - Залізничний
вокзал»
Об’єкт конкурсу №4
Міський автобусний маршрут №13 «Вулиця Генерала Момота - Вулиця
Кобзарська»
Об’єкт конкурсу №5
Міський автобусний маршрут №14 «Мікрорайон «Дахнівський» - Вантажний
порт»
Пропозиція Москаленка B.C. дані об’єкти конкурсу (3 шт.) рекомендувати
для внесення на наступний конкурс
Проголосували: за - 11, утримались - 0, проти - 0.
3. Визначення переможців на маршрутах, що внесені на конкурс.
Об’єкт конкурсу №2
Міський автобусний маршрут № 6 «Автовокзал - Обласна лікарня»
Претендент ПП «Медіт-Сервіс»
Автобуси не відповідають умовам конкурсу, надано інвестиційний проектзобов’язання. Відповідно до ст. 44 Закону України «Про автомобільний транспорт»,
враховуючи, що на об’єкт конкурсу наявний лише один претендент, а набрана ним
кількість балів вища ніж нуль, конкурсний комітет пропонує виконавчому комітету
визнати ПП «Медіт-Сервіс» переможцем та укласти договір на 1 рік.
Проголосували: за - 11, утримались - 0, проти - 0.
Об’єкт конкурсу №3
Міський автобусний маршрут № 7 «Вантажний порт - Вулиця Генерала
Момота»
Претендент ПП «Еліт-Транс».
Автобуси не відповідають умовам конкурсу, надано інвестиційний проектзобов’язання. Відповідно до ст. 44 Закону України «Про автомобільний транспорт»,
враховуючи, що на об’єкт конкурсу наявний лише один претендент, а набрана ним
кількість балів вища ніж нуль, конкурсний комітет пропонує виконавчому комітету
визнати ПП «Еліт-Транс» переможцем та укласти договір на 1 рік.
Проголосували: за - 11, утримались - 0, проти - 0.
Об’єкт конкурсу №6
Міський автобусний маршрут №26 «Автовокзал - Обласна лікарня»
Претендент ПрАТ «Черкасиавтотранс».
Автобуси не відповідають умовам конкурсу, надано інвестиційний проектзобов’язання. Враховуючи лист ПрАТ «Черкасиавтотранс» щодо інвестування
коштів в міський автобусний маршрут №26 та можливість укладання договору на 5
років, конкурсний комітет пропонує виконавчому комітету визнати ПрАТ
«Черкасиавтотранс» переможцем та укласти договір на 5 років.
Проголосували: за - 8, утримались - 2, проти - 1.
Об’єкт конкурсу №7
Міський автобусний маршрут №27 «Залізничний вокзал - Вулиця
Нарбутівська»
Претендент ПрАТ «Черкасиавтотранс».
Автобуси не відповідають умовам конкурсу, надано інвестиційний проектзобов’язання. Відповідно до ст. 44 Закону України «Про автомобільний транспорт»,
враховуючи, що на об’єкт конкурсу наявний лише один претендент, а набрана ним
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конкурсних пропозицій.
Заступник Голови конкурсного комітету
Секретар конкурсного комітету
Члени конкурсного комітету:
Лучин Олег Миколайович
Воронкіна Наталія Василівна
Колісник Олексій Миколайович
Крижній Володимир Олексійович
Прилуцький Валерій Борисович
Федоренко Олександр Миколайови
Потокіна Олена Миколаївна
Пачесюк Сергій Никонович
Кисельов Петро Олександрович
Рябошлик Володимир Васильович

розгляду

(Упі/і
Ю.В. Панченко
В.С. Москаленко

Підрахунок балів на конкурс 31.03.2021
м. Черкаси

31.03.2021

№ п/п

Назва підприємства

№ конв.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

П рАТ Ч еркасиавтотранс
П рА ТЧ еркасиавтотранс
ПП «М едіт-С ервіс»
ПП «М едіт-С ервіс»
ТОВ «А вто-Тю л»
ПП «Еліт-Транс»

1
1-А
1
1-А
1
1

Попередня
роб. на м-ті
ЗО
30
зо
зо

Є вро 3
авт./бали
-

5/1
3/1
-

-

Євро 4
авт./бали

Євро 5
авт./бали

Низькопідл.
авт./бали

М ат-но тех.
база

1/2

7/3

4/3

15
15
15
15
15
15

-

-

-

-

-

-

12/2
2/2

-

-

5/3
3/3

_
3/3

Заступник голови конкурсного комітету

Ю.В. Панченко

Секретар конкурсного комітету

B.C. Москаленко

Д ТП із загиб,
дов-их у суді

-

К-ть балів
80
45
35
27
69
58

