
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 
 

Про визнання переможця 

конкурсу  
 

  Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пункту 39 постанови Кабінету Міністрів України 

від 18.02.1997 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського 

автомобільного транспорту» (зі змінами), рішення виконавчого комітету 

24.02.2021 № 99, протоколу засідання конкурсного комітету з визначення 

суб’єкта господарювання для виконання функцій з організації та управління 

рухом автобусів на регулярних міських автобусних маршрутах загального 

користування з використанням системи GPS-моніторингу від 12 березня 2021 

року, виконком міської ради  ВИРІШИВ: 

 1. Затвердити протокол засідання конкурсного комітету з визначення 

суб’єкта господарювання для виконання функцій з організації та управління 

рухом автобусів на регулярних міських автобусних маршрутах загального 

користування з використанням системи GPS-моніторингу від 12 березня 2021 

року, що додається. 

2. Визнати переможцем конкурсу з визначення суб’єкта господарювання 

для виконання функцій з організації та управління рухом автобусів на 

регулярних міських автобусних маршрутах загального користування з 

використанням системи GPS-моніторингу, який відбувся 12 березня 2021 року,    

- товариство з обмеженою відповідальністю «Дозор Україна». 

 3. Укласти з товариством з обмеженою відповідальністю «Дозор 

Україна» договір про виконання функцій з організації та управління рухом 

автобусів на регулярних міських автобусних маршрутах загального 

користування з використанням системи GPS-моніторингу у м. Ужгороді 

терміном на 5 (п’ять) років. 

4. Уповноважити заступника міського голови Пинзеника В. В. на 

укладання договору. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Пинзеника. 

 

Міський голова            Богдан АНДРІЇВ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

              Рішення виконкому 

                        ______________№ ______ 

 

Протокол  

засідання конкурсного комітету з визначення суб’єкта господарювання для 

виконання функцій з організації та управління рухом автобусів на регулярних 

міських автобусних маршрутах загального користування 

з використанням системи GPS-моніторингу 
 

12 березня 2021 року                      м. Ужгород  

початок 10. 00 год. 

каб. 105 виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради, 

пл. Поштова, 3 
 

ПРИСУТНІ:  

Бобик Петро Іванович- головуючий, заступник голови конкурсного 

комітету, Драшкоці Георгій Адальбертович - секретар конкурсного комітету, 

члени комітету - Білонка Володимир Іванович, Козик Тетяна Юріївна, Пекар 

Віталій Іванович, Урста Микола Валерійович. 

 

Учасник конкурсу (претендент): директор товариства з обмеженою 

відповідальністю «Дозор Україна» Горбишен М. В. 
 

Порядок денний:  

 1. Про подані конкурсні пропозиції та відкриття конвертів претендентів, 

які подали претенденти на участь у конкурсі з визначення суб’єкта 

господарювання для виконання функцій з організації та управління рухом 

автобусів на регулярних міських автобусних маршрутах загального 

користування з використанням системи GPS-моніторингу, оголошеного на 

офіційному сайті Ужгородської міської ради 24.02.2021 (передбачено умовами) 

та у газеті «Ужгород» 06.03.2021 № 9 (1082), (додатково). 

 2. Про розгляд заяв, документів претендентів. 

 3. Демонстрація       претендентами         запропонованого     програмного 

забезпечення та обладнання системи GPS-моніторингу відповідності вимогам, 

встановленим умовами конкурсу. 

4. Про визначення переможця конкурсу. 
 

СЛУХАЛИ: 

Драшкоці Г. А., який проінформував, що подано 1 (один) конверт з 

поданою конкурсною пропозицією на участь у конкурсі. 

Відкрив конверт та ознайомив присутніх з документами, поданих 

претендентом товариство з обмеженою відповідальністю «ТОВ Дозор Україна» 

на підтвердження їх відповідності та кваліфікації як учасника конкурсу. 
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 Бобик П. І. запропонував учаснику конкурсу продемонструвати членам 

конкурсного комітету програмне забезпечення та обладнання системи GPS-

моніторингу. 

 Горбишен М. В. продемонстрував конкурсному комітету відповідність 

запропонованого програмного забезпечення, обладнання по кожній із вимог до 

учасника конкурсу окремо, в тому числі на прикладі впровадження аналогічних 

систем в інших містах.  
  

В обговоренні взяли участь: 

Бобик П. І., Білонка В. І., Пекар В. І., Урста М. В., Горбишен. М. В. 
 

 Ознайомившись із конкурсною пропозицією учасника конкурсу 

товариство з обмеженою відповідальністю «Дозор Україна» та за результатами 

її розгляду, конкурсний комітет з визначення суб’єкта господарювання для 

виконання функцій з організації та управління рухом автобусів на регулярних 

міських автобусних маршрутах загального користування з використанням 

системи GPS-моніторингу ВИРІШИВ: 

1. Пропонувати Організатору пасажирських перевезень визнати 

переможцем конкурсу та укласти з товариством з обмеженою відповідальністю 

«Дозор Україна» договір про виконання функцій з організації та управління 

рухом автобусів на регулярних міських автобусних маршрутах загального 

користування з використанням системи GPS-моніторингу у м. Ужгород 

терміном на 5 (п’ять) років: 
 

Члени конкурсного комітету Результати голосування 

Бобик Петро Іванович за 

Драшкоці Георгій Адальбертович за 

Білонка Володимир Іванович за 

Козик Тетяна Юріївна за 

Пекар Віталій Іванович за 

Урста Микола Валерійович за 
            

 За - 6, проти - 0, утримались - 0. 
 

Головуючий, заступник голови 

конкурсного комітету  

 

______________     Бобик Петро Іванович 

 

Секретар конкурсного  

комітету 

 

_________ Драшкоці Георгій Адальбертович 

Члени комітету:  

Білонка Володимир Іванович ___________________ 

Козик Тетяна Юріївна                     ___________________ 

Пекар Віталій Іванович ___________________ 

Урста Микола Валерійович ___________________ 
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