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Протокол № 11 

засідання конкурсного комітету із визначення автомобільних перевізників 

на міських автобусних маршрутах загального користування 
 

16 лютого 2021 року                      м. Ужгород  

початок 10. 30 год. 

каб. 105 виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради, 

пл. Поштова, 3 
 

ПРИСУТНІ:  

Пинзеник Василь Васильович – голова конкурсного комітету, Бобик Петро 

Іванович- заступник голови конкурсного комітету, Драшкоці Георгій 

Адальбертович - секретар конкурсного комітету, члени комітету - Дідик Іван 

Васильович, Кейс Сергій Гейзович, Кручаниця Василь Васильович, Параконна 

Валентина Віталіївна, Шаркаді Володимир Іванович, Шкелебей Людмила 

Федорівна. 

 

Перевізники-претенденти: представник акціонерного товариства 

«Ужгородське АТП-12107»- начальник автоколони підприємства Гаджибеков 

Магомет Шірінбекович (довіреність 15.02.2021 № 36). 
 

Порядок денний:  

1. Про уповноваження конкурсного комітету із визначення автомобільних 

перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування. 

2. 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. 

 3. 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 16 січня 2021 року № 1-2 (1074-1075). 

4. Про обговорення питання щодо недопущення до участі в конкурсі 

перевізників-претендентів. 
 

СЛУХАЛИ: 

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

конвертів  № 2 на участь у конкурсі – подано 3 пакети документів від 3-х 

перевізників-претендентів на 3 об’єкти конкурсу та ознайомив членів 

конкурсного комітету з матеріалами та пропозиціями перевізників-

претендентів.  

 Бобик П. І. повідомив, що згідно із розпорядженням міського голови 

01.02.2021 № 49 конкурсний комітет уповноважений із виконання функцій 
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Організатора, передбачених пунктом 12 Порядку проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.  

   

ВИСТУПИЛИ: 

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

 

 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. Пропонувати Організатору визнати переможцем конкурсу та укласти з 

товариством з обмеженою відповідальністю «ПАННОНІЯ АВТО-ЦЕНТР» 

договір за об’єктом конкурсу № 2, маршрут № 7 Д «вул. Михайла 

Грушевського – Дачний масив «Шахта» на 5 років: 

 

№ 

об’єкта 
конкурсу 

№ 
маршруту 

Назва  маршруту 
 

Найменування перевізників-

претендентів 
Пропозиція щодо переможця 

конкурсу 

3 7 Д 

«вул. Михайла 

Грушевського -    

Дачний масив 

«Шахта» 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«ПАННОНІЯ 

 АВТО-ЦЕНТР» 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

“ПАННОНІЯ 

АВТО-ЦЕНТР» 

 

Члени конкурсного комітету Результати голосування 

Пинзеник Василь Васильович за 

Бобик Петро Іванович за 

Дідик Іван Васильович за 

Кейс Сергій Гейзович за 

Кручаниця Василь Васильович за 

Параконна Валентина Віталіївна за 

Шаркаді Володимир Іванович за 

Шкелебей Людмила Федорівна за 

            

 За - 8, проти - 0, утримались - 0. 
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2. Враховуючи, що перевізник-претендент ТОВ «Транс Уж Х» для участі 

у конкурсі подав резервний автобус БАЗ 22154 д.р.н. АО6588ЕТ, який за 

інформацією управління патрульної поліції в Закарпатській області та 

Регіонального центру ГСЦ МВС в Закарпатській області не проходив 

обов’язковий технічний контроль, передбачений Порядком проведення 

обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану 

транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки 

технічного стану транспортного засобу, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України 30.01.2012 № 137 (зі змінами), а саме двічі на рік (дата 

останнього проходження обов’язкового технічного контролю 29.12.2016), 

конкурсний комітет ВИРІШИВ: 

- у відповідності до підпункту 3 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 Х» на об’єкт конкурсу  

№ 1, маршрут № 4 «пл. Корятовича – КПП «Ужгород» (через                          

вул. Верховинську, Лозову, Сріблясту): 

 

Члени конкурсного комітету Результати голосування 

Пинзеник Василь Васильович за 

Бобик Петро Іванович за 

Дідик Іван Васильович за 

Кейс Сергій Гейзович за 

Кручаниця Василь Васильович за 

Параконна Валентина Віталіївна за 

Шаркаді Володимир Іванович за 

Шкелебей Людмила Федорівна за 

             

За - 8, проти - 0, утримались - 0. 

 

3. Враховуючи, що перевізник-претендент акціонерне товариство 

«Ужгородське АТП 12107» подав автобус РУТА – 22 д.н.р. АО 0180 АА, який 

за інформацією Державної служби України з безпеки на транспорті на момент 

подачі документів не був його засобом провадження господарської діяльності, 

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 

акціонерне товариство «Ужгородське АТП 12107» на об’єкт конкурсу № 3, 

маршрут № 158 «пл. Корятовича – міський цвинтар «Барвінок»:  
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Члени конкурсного комітету Результати голосування 

Пинзеник Василь Васильович за 

Бобик Петро Іванович за 

Дідик Іван Васильович за 

Кейс Сергій Гейзович за 

Кручаниця Василь Васильович за 

Параконна Валентина Віталіївна за 

Шаркаді Володимир Іванович за 

Шкелебей Людмила Федорівна за 

            За - 8, проти - 0, утримались - 0. 

 

12. У зв’язку з недопущенням до участі у конкурсі перевізників- 

претендентів на об’єкти конкурсу: № 1, маршрут № 4 «пл. Корятовича – КПП 

«Ужгород» (через вул. Верховинську, Лозову, Сріблясту),  № 3, маршрут № 158 

«пл. Корятовича – міський цвинтар «Барвінок», які були оголошені у газеті 

«Ужгород» від 16 січня 2021 року № 1-2 (1074-1075) пропонувати виконкому 

міської ради оголосити повторний конкурс на зазначені об’єкти. 

За це рішення члени конкурсного комітету проголосували одноголосно. 

 

Голова конкурсного комітету _____________Пинзеник Василь Васильович 

Заступник голови конкурсного 

комітету  

 

______________     Бобик Петро Іванович 

 

Секретар конкурсного  

комітету 

 

_________ Драшкоці Георгій Адальбертович 

 

Члени комітету:  

  

Дідик Іван Васильович ___________________ 

Кейс Сергій Гейзович ___________________ 

Кручаниця Василь Васильович ___________________ 

Параконна Валентина Віталіївна ___________________ 

Шаркаді Володимир Іванович ___________________ 

Шкелебей Людмила Федорівна ___________________ 

 


