
Протокол № 10 

засідання конкурсного комітету із визначення автомобільних перевізників 

на міських автобусних маршрутах загального користування 
 

12 жовтня 2020 року       м. Ужгород  

початок 10. 00 год. 

каб. 105 виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради, 

пл. Поштова, 3 
 

ПРИСУТНІ:  
 

Фартушок Ігор Іванович – голова конкурсного комітету, Бобик Петро Іванович- 

заступник голови конкурсного комітету, Драшкоці Георгій Адальбертович - 

секретар конкурсного комітету, члени комітету - Грегор Віталій Леонідович, 

Дідик Іван Васильович, Марценишин Юрій Ігорович, Кейс Сергій Гейзович, 

Кручаниця Василь Васильович, Шаркаді Володимир Іванович, Шкелебей 

Людмила Федорівна. 

 

Перевізники-претенденти: директор товариства з обмеженою 

відповідальністю «ТРАНС-УЖ» Якубишин Ярослав Михайлович, представник 

акціонерного товариства «Ужгородське АТП-12107»- начальник автоколони 

Гаджибеков Мегомет Шірінбекович (довіреність 09.10.2020 № 166), 

представник товариства з обмеженою відповідальністю «Гудвей Транс Х»- 

адвокат Мокрянин Микола Миколайович (договір про надання правової 

допомоги 09.10.2020). 
 

Порядок денний:  

1. Про уповноваження конкурсного комітету із визначення автомобільних 

перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування. 

2. Про обговорення питання щодо недопущення до участі в конкурсі 

перевізників-претендентів. 

3. Про відкриття конвертів з позначкою «№ 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     

«№ 1», в яких містились документи для участі в конкурсі. 

 4. 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 міських 

автобусних маршрутах загального користування оголошених у газеті 

«Ужгород» від 12 жовтня 2020 року № 37 (1058). 
 

СЛУХАЛИ: 

Драшкоці Г. А., який проінформував, що за результатами відкриття 

конвертів  № 2 на участь у конкурсі – подано 14 пакетів документів від 5 

перевізників-претендентів на 11 об’єктів конкурсу та ознайомив членів 

конкурсного комітету з матеріалами та пропозиціями перевізників-

претендентів.  



 Також секретар конкурсного комітету зазначив, що не подано заяв 

перевізниками - претендентами на обслуговування об’єктів конкурсу: 

 № 2, маршрут № 4 «пл. Корятовича - КПП «Ужгород» (через                    

вул. Верховинську, Лозову, Сріблясту).  

 № 13, маршрут № 158  «пл. Корятовича - міський цвинтар «Барвінок». 

 Фартушок І. І. повідомив, що згідно із розпорядженням міського голови 

24.09.2020 № 450 конкурсний комітет уповноважений із виконання функцій 

Організатора, що передбачено пунктом 12 Порядку проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.  

   

ВИСТУПИЛИ: 

 

Фартушок І. І., Драшкоці Г. А., Бобик П. І., Кейс С. Г., Шаркаді В. І.,           

Грегор В. Л. 

 

 Ознайомившись із заявами та документами для участі в конкурсі, 

обговоривши інформацію про перевізників-претендентів та за результатами 

розгляду конкурсних пропозицій перевізників-претендентів, конкурсний 

комітет із визначення автомобільних перевізників на міських автобусних 

маршрутах загального користування ВИРІШИВ: 

 

1. Враховуючи, що перевізник-претендент акціонерне товариство 

«Ужгородське АТП 12107» подав автобуси, які не відповідають умовам 

конкурсу на об’єкт № 1, маршрут № 2 «пл. Шандора Петефі -  мкр-н «Горяни» - 

в/м 555», відповідно до статті 44 Закону України «Про автомобільний 

транспорт» договір з переможцем конкурсу у разі відсутності в нього автобусів, 

що відповідають умовам конкурсу органи місцевого самоврядування укладають 

на один рік, допустити його до конкурсу та пропонувати Організатору визнати 

переможцем конкурсу та укласти договір терміном на 1 рік: 

 

№ 

об’єкта 
конкурсу 

№ 
маршруту 

Назва  маршруту 
 

Найменування перевізників-
претендентів 

Пропозиції щодо переможця 

конкурсу  

1 2 

«пл. Шандора 

Петефі – мкр-н 

«Горяни”- в/м 555» 

Акціонерне 

товариство 

«Ужгородське АТП 

12107» 

Акціонерне 

товариство 

«Ужгородське АТП 

12107» 

 

 

  

Члени конкурсного комітету Результати голосування 

Фартушок Ігор Іванович за 

Бобик Петро Іванович за 

Грегор Віталій Леонідович за 

Дідик Іван Васильович за 



Кейс Сергій Гейзович за 

Кручаниця Василь Васильович за 

Марценишин Юрій Ігорович за 

Шаркаді Володимир Іванович за 

Шкелебей Людмила Федорівна за 

 

За - 9, проти - 0, утримались - 0. 
 

2. Пропонувати Організатору укласти з товариством з обмеженою 

відповідальністю «ПАННОНІЯ АВТО-ЦЕНТР» договір за об’єктом конкурсу 

№ 3, маршрут № 7 «вул. Михайла Грушевського - вул. Івана Котляревського» 

на 5 років: 

 

№ 

об’єкта 
конкурсу 

№ 
маршруту 

Назва  маршруту 
 

Найменування перевізників-

претендентів 
Пропозиція щодо переможця 

конкурсу 

3 7 

«вул. Михайла 

Грушевського -    

вул. Івана 

Котляревського» 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«ПАННОНІЯ 

 АВТО-ЦЕНТР» 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

“ПАННОНІЯ 

АВТО-ЦЕНТР» 

 

Члени конкурсного комітету Результати голосування 

Фартушок Ігор Іванович за 

Бобик Петро Іванович за 

Грегор Віталій Леонідович за 

Дідик Іван Васильович за 

Кейс Сергій Гейзович за 

Кручаниця Василь Васильович за 

Марценишин Юрій Ігорович за 

Шаркаді Володимир Іванович за 

Шкелебей Людмила Федорівна за 

За - 9, проти - 0, утримались - 0. 

 

3. Пропонувати Організатору укласти з товариством з обмеженою 

відповідальністю «ПАННОНІЯ АВТО-ЦЕНТР» договір за об’єктом конкурсу 

№ 4, маршрут № 8 «вул. В’ячеслава Чорновола – УжНУ»на 5 років: 

 

№ 
об’єкта 

конкурсу 
№ 

маршруту 
Назва  маршруту 

 
Найменування перевізників-

претендентів 
Пропозиція щодо переможця 

конкурсу 



4 8 

«вул. В’ячеслава 

Чорновола – 

УжНУ» 

 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«ПАННОНІЯ АВТО-

ЦЕНТР» 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«ПАННОНІЯ АВТО-

ЦЕНТР» 

 

Члени конкурсного комітету Результати голосування 

Фартушок Ігор Іванович за 

Бобик Петро Іванович за 

Грегор Віталій Леонідович за 

Дідик Іван Васильович за 

Кейс Сергій Гейзович за 

Кручаниця Василь Васильович за 

Марценишин Юрій Ігорович за 

Шаркаді Володимир Іванович за 

Шкелебей Людмила Федорівна за 

 

За - 9, проти - 0, утримались - 0. 

 

4. Враховуючи, що перевізник-претендент товариство з обмеженою 

відповідальністю «ПАННОНІЯ АВТО-ЦЕНТР» подав автобуси, які не 

відповідають умовам конкурсу на об’єкт № 5, маршрут № 9 «вул. Івана 

Котляревського - Речовий ринок» (через залізничний вокзал), відповідно до 

статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» договір з 

переможцем конкурсу у разі відсутності в нього автобусів, що відповідають 

умовам конкурсу органи місцевого самоврядування укладають на один рік, 

допустити його до конкурсу та пропонувати Організатору визнати переможцем 

конкурсу та укласти договір терміном на 1 рік: 

 

№ 

об’єкта 
конкурсу 

№ 
маршруту 

Назва  маршруту 
 

Найменування перевізників-

претендентів 
Пропозиція щодо переможця 

конкурсу 

5 9 

«вул. Івана 

Котляревського - 

Речовий ринок» 

(через залізничний 

вокзал) 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«ПАННОНІЯ АВТО-

ЦЕНТР» 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«ПАННОНІЯ АВТО-

ЦЕНТР» 

 

Члени конкурсного комітету Результати голосування 

Фартушок Ігор Іванович за 

Бобик Петро Іванович за 



Грегор Віталій Леонідович за 

Дідик Іван Васильович за 

Кейс Сергій Гейзович за 

Кручаниця Василь Васильович за 

Марценишин Юрій Ігорович за 

Шаркаді Володимир Іванович за 

Шкелебей Людмила Федорівна за 

 

За - 9, проти - 0, утримались - 0. 

 

5. Враховуючи, що перевізник-претендент ТзОВ «Гудвей Транс Х» не 

надав копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 

користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за 

останній квартал, яка передбачена пунктом 29, пунктом 3 додатку 1 постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу 

з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» 

від 3 грудня 2008 року № 1081, з огляду на подання перевізником-

претендентом ТзОВ «Гудвей Транс Х» документів на участь у конкурсі не в 

повному обсязі, конкурсний комітет ВИРІШИВ: 

- у відповідності до підпункту 1 пункту 12, постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування» від 3 грудня 

2008 року № 1081, не допустити до участі в конкурсі перевізника-претендента 

товариство з обмеженою відповідальністю «Гудвей Транс Х» на об’єкт 

конкурсу № 6, маршрут № 10 «Епіцентр» - мкр-н «Горяни» (через речовий 

ринок):  

 

Члени конкурсного комітету Результати голосування 

Фартушок Ігор Іванович за 

Бобик Петро Іванович за 

Грегор Віталій Леонідович утримався 

Дідик Іван Васильович утримався 

Кейс Сергій Гейзович утримався 

Кручаниця Василь Васильович утримався 

Марценишин Юрій Ігорович за 

Шаркаді Володимир Іванович утримався 

Шкелебей Людмила Федорівна утримався 

 

За - 3, проти - 0, утримались - 6. 

 

5.1. Враховуючи, що перевізник-претендент акціонерне товариство 

«Ужгородське АТП 12107» подав автобуси, які не відповідають умовам 



конкурсу на об’єкт № 6, маршрут № 10 «Епіцентр» - мкр-н «Горяни» (через 

речовий ринок), відповідно до статті 44 Закону України «Про автомобільний 

транспорт» договір з переможцем конкурсу у разі відсутності в нього автобусів, 

що відповідають умовам конкурсу органи місцевого самоврядування укладають 

на один рік, допустити його до конкурсу та пропонувати Організатору визнати 

переможцем конкурсу та укласти договір терміном на 1 рік: 

 

№ 

об’єкта 
конкурсу 

№ 
маршруту 

Назва  маршруту 
 

Найменування перевізників-

претендентів 
Пропозиція щодо переможця 

конкурсу 

 

6 

 

10 
«Епіцентр» - мкр-н 

«Горяни» (через 

речовий ринок) 

 

Акціонерне 

товариство 

«Ужгородське АТП 

12107» 

Акціонерне 

товариство 

«Ужгородське АТП 

12107» 

 

Члени конкурсного комітету Результати голосування 

Фартушок Ігор Іванович за 

Бобик Петро Іванович за 

Грегор Віталій Леонідович за 

Дідик Іван Васильович за 

Кейс Сергій Гейзович за 

Кручаниця Василь Васильович за 

Марценишин Юрій Ігорович за 

Шаркаді Володимир Іванович за 

Шкелебей Людмила Федорівна за 

 

За - 9, проти - 0, утримались - 0. 

 

6. Враховуючи, що перевізник-претендент ТзОВ «Транс-Уж» для участі у 

конкурсі надав автобуси MERSEDES-BENZ ATEGO д.р.н. АО3759ЕТ та  

MERSEDES-BENZ ATEGO д.р.н АО3758ЕТ, які пристосовані для перевезення 

осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також 

пристосовані для користування інвалідами з вадами зору, слуху та з 

ураженнями опорно-рухового апарату, а відповідно до затвердженого розкладу 

руху на міському автобусному маршруті загального користування № 26 «в/м 

555 – м-н. Горяни – УжНУ» (договір про організацію перевезень на міському 

автобусному маршруті загального користування № 42 від 24 грудня 2019 року, 

укладений на термін з 24.12.2019 до 23.12.2024) використовується MERSEDES-

BENZ ATEGO д.р.н. АО9384СВ, який пристосований для перевезення осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також пристосований 

для користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-

рухового апарату, тому у товариства в наявності має бути три таких автобуси 

MERSEDES-BENZ ATEGO. 



 Разом з тим, відповідно до інформації РСЦ ГСЦ МВС в Закарпатській 

області 5.10.2020 № 31/7-660 та Державної служби  України з безпеки на 

транспорті 6.10.2020 № 7989/02/15-20 ТзОВ «Транс-Уж» має в наявності тільки 

два автобуси MERSEDES-BENZ ATEGO: д.р.н. АО3759ЕТ та д.р.н. АО 3758ЕТ. 

З огляду на подання перевізником-претендентом товариство з обмеженою 

відповідальністю «Транс-Уж» документів на участь у конкурсі, що містять 

недостовірну інформацію конкурсний комітет ВИРІШИВ: 

- у відповідності до підпункту 1 пункту 12, постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування» від 3 грудня 

2008 року № 1081, не допустити до участі в конкурсі перевізника-претендента 

товариство з обмеженою відповідальністю «Транс-Уж» на об’єкт конкурсу № 7, 

маршрут № 11 «вул. Володимирська – Залізничний вокзал» (через                   

вул. Загорську, пл. Корятовича): 

 

Члени конкурсного комітету Результати голосування 

Фартушок Ігор Іванович за 

Бобик Петро Іванович за 

Грегор Віталій Леонідович утримався 

Дідик Іван Васильович утримався 

Кейс Сергій Гейзович утримався 

Кручаниця Василь Васильович утримався 

Марценишин Юрій Ігорович за 

Шаркаді Володимир Іванович утримався 

Шкелебей Людмила Федорівна утримався 

 

За - 3, проти - 0, утримались - 6. 

 

6.1. Враховуючи, що перевізник-претендент акціонерне товариство 

«Ужгородське АТП 12107» подав автобуси, які не відповідають умовам 

конкурсу на об’єкт № 7, маршрут № 11 «вул. Володимирська – Залізничний 

вокзал» (через вул. Загорську, пл. Корятовича), відповідно до статті 44 Закону 

України «Про автомобільний транспорт» договір з переможцем конкурсу у разі 

відсутності в нього автобусів, що відповідають умовам конкурсу органи 

місцевого самоврядування укладають на один рік, допустити його до конкурсу 

та пропонувати Організатору визнати переможцем конкурсу та укласти договір 

терміном на 1 рік: 

№ 

об’єкта 
конкурсу 

№ 
маршруту 

Назва  маршруту 
 

Найменування перевізників-
претендентів 

Пропозиція щодо переможця 

конкурсу 

7 11  

«вул. Володимирська 

– Залізничний вокзал» 

(через вул. Загорську, 

пл. Корятовича) 

Акціонерне 

товариство 

«Ужгородське 

АТП 12107» 

Акціонерне 

товариство 

«Ужгородське АТП 

12107» 



 

Члени конкурсного комітету Результати голосування 

Фартушок Ігор Іванович за 

Бобик Петро Іванович за 

Грегор Віталій Леонідович за 

Дідик Іван Васильович за 

Кейс Сергій Гейзович за 

Кручаниця Василь Васильович за 

Марценишин Юрій Ігорович за 

Шаркаді Володимир Іванович за 

Шкелебей Людмила Федорівна за 

 

За - 9, проти - 0, утримались - 0. 

 

7. Враховуючи, що перевізник-претендент ТзОВ «Гудвей Транс Х» не 

надав копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 

користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за 

останній квартал, яка передбачена пунктом 29, пунктом 3 додатку 1 постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу 

з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» 

від 3 грудня 2008 року № 1081, з огляду на подання перевізником-

претендентом ТзОВ «Гудвей Транс Х» документів на участь у конкурсі не в 

повному обсязі, конкурсний комітет ВИРІШИВ: 

- у відповідності до підпункту 1 пункту 12, постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування» від 3 грудня 

2008 року № 1081, не допустити до участі в конкурсі перевізника-претендента 

товариство з обмеженою відповідальністю «Гудвей Транс Х» на об’єкт 

конкурсу № 8, маршрут № 14 «пл. Корятовича - вул.  В’ячеслава Чорновола»:  

 

Члени конкурсного комітету Результати голосування 

Фартушок Ігор Іванович за 

Бобик Петро Іванович за 

Грегор Віталій Леонідович утримався 

Дідик Іван Васильович утримався 

Кейс Сергій Гейзович утримався 

Кручаниця Василь Васильович утримався 

Марценишин Юрій Ігорович за 

Шаркаді Володимир Іванович утримався 

Шкелебей Людмила Федорівна утримався 

 



За - 3, проти - 0, утримались - 6. 

 

7.1. Враховуючи, що перевізник-претендент акціонерне товариство 

«Ужгородське АТП 12107» подав автобуси, які не відповідають умовам 

конкурсу на об’єкт № 8, маршрут № 14 «пл. Корятовича - вул.  В’ячеслава 

Чорновола», відповідно до статті 44 Закону України «Про автомобільний 

транспорт» договір з переможцем конкурсу у разі відсутності в нього автобусів, 

що відповідають умовам конкурсу органи місцевого самоврядування укладають 

на один рік, допустити його до конкурсу та пропонувати Організатору визнати 

переможцем конкурсу та укласти договір терміном на 1 рік:  

 

№ 

об’єкта 
конкурсу 

№ 
маршруту 

Назва  маршруту 
 

Найменування перевізників-
претендентів 

Пропозиція щодо переможця 

конкурсу  

8 14  

«пл. Корятовича - 

вул.  В’ячеслава 

Чорновола» 

Акціонерне 

товариство 

«Ужгородське 

АТП 12107» 

Акціонерне 

товариство 

«Ужгородське АТП 

12107» 

 

Члени конкурсного комітету Результати голосування 

Фартушок Ігор Іванович за 

Бобик Петро Іванович за 

Грегор Віталій Леонідович за 

Дідик Іван Васильович за 

Кейс Сергій Гейзович за 

Кручаниця Василь Васильович за 

Марценишин Юрій Ігорович за 

Шаркаді Володимир Іванович за 

Шкелебей Людмила Федорівна за 

 

За - 9, проти - 0, утримались - 0. 

 

  8. Враховуючи, що перевізник-претендент товариство з обмеженою 

відповідальністю «ПАННОНІЯ АВТО-ЦЕНТР» подав автобуси, які не 

відповідають умовам конкурсу на об’єкт № 9, маршрут № 17 «вул. Івана 

Котляревського- УжНУ», відповідно до статті 44 Закону України «Про 

автомобільний транспорт» договір з переможцем конкурсу у разі відсутності в 

нього автобусів, що відповідають умовам конкурсу органи місцевого 

самоврядування укладають на один рік, допустити його до конкурсу та 

пропонувати Організатору визнати переможцем конкурсу та укласти договір 

терміном на 1 рік: 

 



№ 

об’єкта 
конкурсу 

№ 
маршруту 

Назва  маршруту 
 

Найменування перевізників-претендентів Пропозиція щодо переможця 

конкурсу 

9 17 

«вул. Івана 

Котляревського- 

УжНУ» 

 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«ПАННОНІЯ АВТО-

ЦЕНТР» 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«ПАННОНІЯ 

АВТО-ЦЕНТР» 

 

Члени конкурсного комітету Результати голосування 

Фартушок Ігор Іванович за 

Бобик Петро Іванович за 

Грегор Віталій Леонідович за 

Дідик Іван Васильович за 

Кейс Сергій Гейзович за 

Кручаниця Василь Васильович за 

Марценишин Юрій Ігорович за 

Шаркаді Володимир Іванович за 

Шкелебей Людмила Федорівна за 

 

За - 9, проти - 0, утримались - 0. 

 

9. Враховуючи, що перевізник-претендент комунального підприємства 

“Ужгородський муніципальний транспорт” Ужгородської міської ради подав 

автобуси, які не відповідають умовам конкурсу на об’єкт № 10, маршрут № 38 

«вул. В’ячеслава Чорновола – УжНУ» (через вул. Олександра Можайського,   

пл. Шандора Петефі, вул. Івана Франка, відповідно до статті 44 Закону України 

«Про автомобільний транспорт» договір з переможцем конкурсу у разі 

відсутності в нього автобусів, що відповідають умовам конкурсу органи 

місцевого самоврядування укладають на один рік, допустити його до конкурсу 

та пропонувати Організатору визнати переможцем конкурсу та укласти договір 

терміном на 1 рік: 

  

№ 
об’єкта 

конкурсу 
№ 

маршруту 
Назва  маршруту 

 
Найменування перевізників-

претендентів 
Пропозиція щодо переможця 

конкурсу 



10 38 

«вул. В’ячеслава 

Чорновола – 

УжНУ» (через      

вул. Олександра 

Можайського,       

пл. Шандора 

Петефі, вул. Івана 

Франка) 

Комунальне 

підприємство 

«Ужгородський 

муніципальний 

транспорт» 

Ужгородської 

міської ради 

Комунальне 

підприємство 

«Ужгородський 

муніципальний 

транспорт» 

Ужгородської 

міської ради 

 

Члени конкурсного комітету Результати голосування 

Фартушок Ігор Іванович за 

Бобик Петро Іванович за 

Грегор Віталій Леонідович за 

Дідик Іван Васильович за 

Кейс Сергій Гейзович за 

Кручаниця Василь Васильович за 

Марценишин Юрій Ігорович за 

Шаркаді Володимир Іванович за 

Шкелебей Людмила Федорівна за 

 

За - 9, проти - 0, утримались - 0. 

 

10. Пропонувати Організатору укласти з товариством з обмеженою 

відповідальністю «ТРАНС-УЖ» договір за об’єктом конкурсу № 11, маршрут 

№ 58 «Залізничний вокзал – УжНУ» на 5 років: 

 

№ 

об’єкта 
конкурсу 

№ 
маршруту 

Назва  маршруту 
 

Найменування перевізників-
претендентів Пропозиція щодо переможця конкурсу 

11 58 

«Залізничний 

вокзал – 

УжНУ» 

Товариство з 

обмежено 

відповідальністю 

«ТРАНС-УЖ» 

Товариство з 

обмежено 

відповідальністю 

«ТРАНС-УЖ» 

 

Члени конкурсного комітету Результати голосування 

Фартушок Ігор Іванович за 

Бобик Петро Іванович за 

Грегор Віталій Леонідович за 

Дідик Іван Васильович за 

Кейс Сергій Гейзович за 

Кручаниця Василь Васильович за 



Марценишин Юрій Ігорович за 

Шаркаді Володимир Іванович за 

Шкелебей Людмила Федорівна за 

 

За - 9, проти - 0, утримались - 0. 

 

11. Враховуючи, що перевізник-претендент акціонерне товариство 

«Ужгородське АТП 12107» подав автобуси, які не відповідають умовам 

конкурсу на об’єкт № 12, маршрут № 156 «вул. Чорновола-міський цвинтар 

«Барвінок», відповідно до статті 44 Закону України «Про автомобільний 

транспорт» договір з переможцем конкурсу у разі відсутності в нього автобусів, 

що відповідають умовам конкурсу органи місцевого самоврядування укладають 

на один рік, допустити його до конкурсу та пропонувати Організатору визнати 

переможцем конкурсу та укласти договір терміном на 1 рік: 

 

№ 

об’єкта 
конкурсу 

№ 
маршруту 

Назва  маршруту 
 

Найменування перевізників-

претендентів 
Пропозиція щодо переможця 

конкурсу 

12 156 

«вул. Чорновола-

міський цвинтар 

«Барвінок» 

Акціонерне 

товариство 

«Ужгородське АТП 

12107» 

Акціонерне 

товариство 

«Ужгородське АТП 

12107» 

 

Члени конкурсного комітету Результати голосування 

Фартушок Ігор Іванович за 

Бобик Петро Іванович за 

Грегор Віталій Леонідович за 

Дідик Іван Васильович за 

Кейс Сергій Гейзович за 

Кручаниця Василь Васильович за 

Марценишин Юрій Ігорович за 

Шаркаді Володимир Іванович за 

Шкелебей Людмила Федорівна за 

 

За - 9, проти - 0, утримались - 0. 

12. У зв’язку з відсутністю подання перевізниками-претендентами  

конкурсних пропозицій на об’єкти конкурсу: № 2, маршрут № 4                      

«пл. Корятовича - КПП «Ужгород» (через вул. Верховинську, Лозову, 

Сріблясту), № 13 маршрут № 158 «пл. Корятовича – міський цвинтар 

«Барвінок», які були оголошені у газеті «Ужгород» від 12 жовтня 2020 року № 

37 (1058) визнати конкурс таким, що не відбувся і пропонувати виконкому 



міської ради оголосити повторний конкурс на зазначені об’єкти у найкоротший 

термін. 

За це рішення члени конкурсного комітету проголосували одноголосно. 

13. Рекомендувати Організатору перевезень здійснювати візуальний 

огляд та перевірку наявності заявленого рухомого складу для забезпечення 

умов перевезень за участі представників відповідних державних органів. 

За це рішення члени конкурсного комітету проголосували одноголосно. 

 

Голова конкурсного комітету _______________   Фартушок Ігор Іванович 

Заступник голови конкурсного 

комітету  

 

______________     Бобик Петро Іванович 

 

Секретар конкурсного  

комітету 

 

__________ Драшкоці Георгій Адальбертович 

 

Члени комітету:  

Грегор Віталій Леонідович 

 

___________________________ 

Дідик Іван Васильович ___________________________ 

 

Кручаниця Василь Васильович 

 

 

___________________________ 

 

Марценишин Юрій Ігорович 

 

___________________________ 

 

Кейс Сергій Гейзович 

 

___________________________ 

 

Шаркаді Володимир Іванович ___________________________ 

 

Шкелебей Людмила Федорівна 

 

___________________________ 

 


