
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті (об’єкті конкурсу) загального користування №29 
 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про автомобільний транспорт», «Про ціни і ціноутворення», постановою 

Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування» зі змінами і доповненнями, наказом Міністерства 

транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 №1175 «Про затвердження 

Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного 

транспорту», враховуючи протокол засідання постійно діючого конкурсного 

комітету з питань автомобільного транспорту в місті Запоріжжі від 01.03.2019 

№4 та пропозицію підприємства-перевізника, виконавчий комітет Запорізької 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Прийняти пропозицію постійно діючого конкурсного комітету з питань 

автомобільного транспорту в місті Запоріжжі та затвердити визначеного 

переможця конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

(об’єкті конкурсу) загального користування (додається). 

2. Дозволити Запорізькому  комунальному  підприємству  міського  

електротранспорту «Запоріжелектротранс» використовувати тариф на послуги з 

перевезення одного пасажира на міському автобусному маршруті загального 

користування №29 «вул. Фінальна – 4-й Південний мкрн» в звичайному режимі 

– 5,00 грн. 

3. Доручити управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку 

міської ради укласти з Запорізьким комунальним підприємством  міського  

електротранспорту «Запоріжелектротранс» договір надання послуг з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування №29 

«вул. Фінальна – 4-й Південний мкрн» терміном на п’ять років з 15.03.2019. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради          

Мішка С.М.  

 

Міський голова        В.В.Буряк 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого  

комітету міської ради 

_________№______ 

 

 
Пропозицію постійно діючого конкурсного комітету з питань автомобільного 

транспорту в місті Запоріжжі щодо визначення переможця конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусному маршруті (об'єкті конкурсу)  загального 

користування  
 

№ 
об'єк-
та 

Назва маршруту Кіль- 
кість 
автобу- 
сів, од. 

Режим 
руху 

Клас 
авто- 
бусів 

Пасажиро- 
місткість 

Переможець 

1 №29 «вул. Фінальна 
– 4-й Південний 
мкрн» 

10 звичайний І,ІІ від 80 
пасажирів  

ЗКПМЕ 
«Запоріж-
електро-
транс» 

 
 

Начальник управління з питань  

транспортного забезпечення та  

зв’язку міської ради       О.О.Власюк 
      

 
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому ради        Р.А.Омельянович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л  №4 
засідання постійно діючого конкурсного комітету з питань автомобільного транспорту  в 

місті Запоріжжі  
 
«01» березня 2019 року о 08-52 год.      м. Запоріжжя 
пр. Соборний, 206, к.204  

 

 

 
ПРИСУТНІ: Мішок С.М., Риженьких З.В.(без права голосу), Адаманов О.Ф., Акула 

К.Ю., Лагоша І.В., Михайловська С.В., Портной В.В., Пшенична Н.П., 
Цокур О.В. 

 
ВІДСУТНІ: Власюк О.О., Баталов О.А., Буцикіна Г.І., Парапанова З.В., Шульга Т.В. 

 
 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Результати нарахування балів за системою оцінки пропозицій автомобільного 

перевізника-претендента. 
2. Відкриття конверту №2.  
3. Визначення переможця конкурсу. 

 

За порядок денний голосували:  

«за» -  8 чол.; «проти» - -; «утр.» - -. 

 

 

Вів засідання перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, голова конкурсного комітету Мішок С.М. 

 

 

Акула К.Ю. ознайомила присутніх з результатами роботи комісії з нарахування 

балів за системою оцінки пропозицій перевізника-претендента: 

 

 
 

Перевізник-претендент 

Кількість нарахованих 

балів 

- ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» 
конверт 1 

 

125 

 
Ознайомившись з документами претендента, інформацією представленою 

управлінням Укртрансбезпеки в Запорізькій області, Державною службою України з 
безпеки на транспорті, Управлінням патрульної поліції в Запорізькій області, 
Регіональним сервісним центром МВС України в Запорізькій області,  робочою групою 
конкурсного комітету, управлінням з питань транспортного забезпечення та зв’язку 
міської ради та результатами роботи комісії з нарахування балів за системою оцінки 
пропозицій перевізника-претендента конкурсний комітет ПРОПОНУЄ ВИЗНАЧИТИ 
ПЕРЕМОЖЦЕМ КОНКУРСУ на автобусному маршруті загального користування: 
 



1. Об’єкт 1, маршрут №29 «вул. Фінальна – 4-й Південний мкрн» -                                          
Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту 
«Запоріжелектротранс», 125 балів, договір укласти на 5 років 
 
Голосували: «ЗА» - Мішок С.М., Адаманов О.Ф., Акула К.Ю., Лагоша І.В.,      
Михайловська С.В., Портной В.В., Пшенична Н.П., Цокур О.В. 
 «ПРОТИ» - ;  
«УТРИМАЛИСЬ» - . 
 

У зв’язку з відсутністю претендентів на участь у конкурсі на право 
обслуговування автобусного маршруту загального користування №78 «Сімферопольське 
шосе – БК ЗАлК» та відмовою ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс»  від участі у конкурсі на 
автобусний маршрут №86 «Комбінат «Запоріжсталь» - вул. Футбольна», конкурси на 
зазначених маршрутах вважати такими, що не відбулись. 
 
 
 
Голова конкурсного комітету     С.М.Мішок   

      
 
 

Секретар конкурсного комітету     З.В.Риженьких  

 

О.Ф.Адаманов 

 

К.Ю.Акула 

 

І.В. Лагоша 

 

С.В.Михайловська 

 

В.В.Портной 

 

Н.П.Пшенична  

 

О.В.Цокур 

 

 

 

 


