Протокол
засідання конкурсного комітету з визначення автомобільного
перевізника на автобусному маршруті загального користування, що
проходить у межах території Пологівської міської територіальної
громади
Місце проведення: м. Пологи вул. Єдності, 24, зал засідань Пологівської міської ради
Дата та час проведення: 26.10.2021,10-00

Присутні на засіданні члени конкурсного комітету з визначення
автомобільних перевізників:
ВЄТРОВ
перший заступник міського голови, голова конкурсного
Юрій
комітету.
Володимирович
заступник міського голови з питань діяльності
МАКАРЕНКО
Сергій Васильович виконавчих органів, заступник голови конкурсного
комітету.
БРАГІН
провідний спеціаліст відділу житлово-комунального
Руслан
господарства, благоустрою, екології та транспорту
Анатолійович
виконавчого комітету Пологівської міської ради,
секретар конкурсного комітету.
Члени конкурсного комітету:
ДЕМЕНКО
директор Пологівської районної організації спортивноОлександр
технічного клубу товариства сприяння обороні України.
Васильович
СЛІСАРЕНКО
начальник штабу громадської організації «Пологівська
Вадим
самооборона».
Миколайович
ТКАЧ
голова
Пологівської міської організації ветеранів
Таїсія Гаврилівна України.
ТАРАН
голова Пологівської районної організації багатодітних
Євген Сидорович
сімей.
КАТИШ
адміністратор ТСЦ, 2345 Регіонального сервісного
Віталій
центру ГСЦ МВС в Запорізькій області.
Володимирович
Відсутні члени конкурсного комітету з визначення автомобільних
перевізників:
ТАРАН
провідний' спеціаліст відділу з правового забезпечення
Олексій
Пологівської міської ради.
Миколайович
заступник
начальника
Придніпровського
РОМАНЕНКО
Анатолій
міжрегіонального управління Укртрансбезпеки Юрійович
начальник відділу державного контролю за безпекою на
транспорті у Запорізькій області.
ФІЩУК
заступник голови Запорізького обласного осередку
Олексій
громадської організації «Всеукраїнська
асоціація
Васильович
автомобільних перевізників».
СІРИК
голова Запорізької обласної організації профспілки
Олена
працівників автотранспорту та шляхового господарства.
Павлівна

ТРЕТЕЦЬКА
Олена
Олександрівна
ВЕРЕСКУН
Олексій
Вікторович

член громадської організації «Союз експертів колісних
транспортних засобів».
заступник начальника сектору реагування патрульної
поліції Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області.

Присутній представник перевізника-претендента:
Шапка Іван Олександрович
ФОП Шапка Іван Олександрович
Номер та назва об’єкту конкурсу:
об’єкт № 4 «Мінерал - Площа Привокзальна».
Найменування перевізника-претендента:
1) ФОП Шапка І.О. (м. Пологи, вул. Лесі Українки, 166/82,
ідентифікаційний код 3263112176).
Порядок денний:
Відкрите засідання
1.Інформація про підготовку до проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що проходить
у межах території Пологівської міської територіальної громади.
2.Інформація про надані конкурсні пропозиції.
3.Відкриття конверту з позначкою «№2», наданого перевізникомпретендентом для участі 26.10.2021 року у конкурсі з перевезення пасажирів
на автобусному маршруті загального користування, що проходить у межах
території Пологівської міської територіальної громади.
4.Інформація про роботу робочої групи з питань аналізу матеріалів,
наданих перевізниками-претендентами на участь у конкурсі з перевезення
пасажирів на автобусному маршруті загального користування.
Закрите засідання
5.Прийняття рішення щодо допущення перевізника-претендента до
участі у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування, що проходить у межах території Пологівської
міської територіальної громади.
б.Оцінка пропозиції перевізника-претендента відповідно до Переліку
показників нарахування балів за системою оцінки пропозицій автомобільних
перевізників-претендентів.
Відкрите засідання
1. Оголошення рішення конкурсного комітету.
СЛУХАЛИ:
Відкрите засідання (члени конкурсного комітету, представники
перевізників-претендентів)
Відкрив та проводив засідання конкурсного комітету з визначення
автомобільного перевізника перший заступник міського голови, голова
конкурсного комітету
Юрій ВЄТРОВ,
який перевірив кворум та
запропонував відкрити засідання конкурсного комітету.
Члени конкурсного комітету проголосували про відкриття засідання
конкурсного комітету:

Результати поіменного голосування членів конкурсного комітету:
Посада, ПІБ

Голова конкурсного комітету: ВЄТРОВ Юрій Володимирович, перший заступник
міського голови
Заступник голови конкурсного комітету. МАКАРЕНКО Сергій Васильович,
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Член конкурсного
комітету: ДЕМЕНКО Олександр Васильович, директор
Пологівської районної організації спортивно-технічного клубу товариства сприяння
обороні України
Член конкурсного комітету: СЛІСАРЕНКО Вадим Миколайович, начальник штабу
громадської організації «Пологівська самооборона»
Член конкурсного комітету: ТАРАН Євген Сидорович, голова Пологівської
районної організації багатодітних сімей
Член конкурсного комітету: ТКАЧ Таїсія Гаврилівна, голова міської організації
ветеранів
Член конкурсного комітету: КАТИШ Віталій Володимирович, адміністратор ТСЦ
2345 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Запорізькій області

Результат
голосування
чи «проти»*)
«ЗА»

(«за»

«ЗА»
«ЗА»

«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»

«ЗА»

за - 7 осіб;
проти - 0 осіб;
утрималися - 0 осіб.
Перший заступник міського голови, голова конкурсного комітету Юрій
ВЄТРОВ, оголосив питання порядку денного.
Члени конкурсного комітету проголосували за порядок денний:
Результати поіменного голосування членів конкурсного комітету:
Посада, ПІБ

Голова конкурсного комітету: ВЄТРОВ Юрій Володимирович, перший заступник
міського голови
Заступник голови конкурсного комітету: МАКАРЕНКО Сергій Васильович,
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Член конкурсного
комітету: ДЕМЕНКО Олександр Васильович, директор
Пологівської районної організації спортивно-технічного клубу товариства сприяння
обороні України
Член конкурсного комітету: СЛІСАРЕНКО Вадим Миколайович, начальник штабу
громадської організації «Пологівська самооборона»
Член конкурсного комітету: ТАРАН Євген Сидорович, голова Пологівської
районної організації багатодітних сімей
Член конкурсного комітету: ТКАЧ Таїсія Гаврилівна, голова міської організації
ветеранів
Член конкурсного комітету: КАТИШ Віталій Володимирович, адміністратор ТСЦ
2345 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Запорізькій області

Результат
голосування
чи «проти»*)
«ЗА»

(«за»

«ЗА»
«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»
«ЗА»

«ЗА»

за-7 осіб;
проти - 0 осіб;
утрималися - 0 осіб.

1. Провідний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства,
благоустрою, екології та транспорту виконавчого комітету Пологівської
міської ради, секретар конкурсного комітету Руслан БРАГІН, доповів про
роботу з підготовки до проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування, що проходить у межах
території Пологівської міської територіальної громади.

2. Провідний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства,
благоустрою, екології та транспорту виконавчого комітету Пологівської
міської ради, секретар конкурсного комітету Руслан БРАГІН, озвучив подану

у конверті з позначкою «№1» перевізником-претендентом конкурсну
пропозицію.
Перевізник-претендент підтвердив конкурсну пропозицію під час її
оголошення.
3. Члени конкурсного комітету проголосували за те щоб конверт з
позначкою «N 2» відкрив Євген ТАРАН голова Пологівської районної
організації багатодітних сімей, член конкурсного комітету.
Результати поіменного голосування членів конкурсного комітету:
Посада, ПІБ

Голова конкурсного комітету*, ВЄТРОВ Юрій Володимирович, перший заступник
міського ГОЛОВИ
Заступник голови конкурсного комітету: МАКАРЕНКО Сергій Васильович,
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Член конкурсного
комітету: ДЕМЕНКО Олександр Васильович, директор
Пологівської районної організації спортивно-технічного клубу товариства сприяння
обороні України
Член конкурсного комітету: СЛІСАРЕНКО Вадим Миколайович, начальник штабу
громадської організації «Пологівська самооборона»
Член конкурсного комітету: ТАРАН Євген Сидорович, голова Пологівської
районної організації багатодітних сімей
Член конкурсного комітету: ТКАЧ Таїсія Гаврилівна, голова міської організації
ветеранів
Член конкурсного комітету: КАТИШ Віталій Володимирович, адміністратор ТСЦ
2345 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Запорізькій області

Результат
голосування
чи «проти»*)
«ЗА»

(«за»

«ЗА»
«ЗА»

«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»

за - 7 осіб;
проти - 0 осіб;
утрималися - 0 осіб.
Євген ТАРАН оголосив заяву претендента на участь у конкурсі з
перевезення пасажирів та озвучив зазначений у конверті з позначкою «№ 2»
об’єкт конкурсу, на який подав документи перевізник-претендент
ФОП Шапка І.О.
Акт відкриття конверту з позначкою «№2» склав провідний спеціаліст
відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та
транспорту виконавчого комітету Пологівської міської ради, секретар
конкурсного комітету Руслан БРАГІН. Члени конкурсного комітету підписали
акт відкриття конверту з позначкою «№2».

4. З питання № 4 порядку денного з доповіддю про результати роботи
робочої групи з питань аналізу матеріалів, наданих перевізникамипретендентами на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування, що проходить у межах території
Пологівської міської територіальної громади, виступив секретар конкурсного
комітету Руслан БРАГІН, який повідомив про проведений аналіз матеріалів
ФОП Шапки І.О., наданих перевізником-претендентом на участь у конкурсі з
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування,
що проходить у межах території Пологівської міської територіальної громади.
Робочою групою на момент перевірки недоліків не виявлено.
Секретар конкурсного комітету Руслан БРАГІН, повідомив членам
конкурсного комітету інформацію Пологівського відділу поліції ГУНП в
Запорізькій області про роботу ФОП Шапки І.О., щодо додержання правил
дорожнього руху водіями автобусів під час роботи на маршруті.
Провідний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства,
благоустрою, екології та транспорту Пологівської міської ради, секретар

конкурсного
комітету
Руслан
БРАГІН,
повідомив
інформацію
Укртрансбезпеки про наявність у перевізника-претендента діючої ліцензій,
відсутність дорожньо-транспортних пригод та несплачених штрафних
санкцій, наявність матеріально-технічної бази.
Адміністратор ТСЦ 2345 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в
Запорізькій області Віталій КАТИШ, повідомив інформацію про транспортні
засоби, які зареєстровані або перебувають в оренді за перевізникомпретендентом.
Закрите засідання (члени конкурсного комітету).
5. Перший заступник міського голови, голова конкурсного комітету
Юрій ВЄТРОВ, повідомив інформацію для прийняття рішення про
допущення перевізника-претендента ФОП Шапка І.О., до участі у конкурсі.
Члени конкурсного комітету проголосували з питання про допущення
ФОП Шапки І.О. до участі у конкурсі на об’єкті № 4 «Мінерал - Площа
Привокзальна»
Результати поіменного голосування членів конкурсного комітету:
Посада, ПІБ

Голова конкурсного комітету: ВЄТРОВ Юрій Володимирович, перший заступник
міського голови
Заступник голови конкурсного комітету. МАКАРЕНКО Сергій Васильович,
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Член конкурсного
комітету: ДЕМЕНКО Олександр Васильович, директор
Пологівської районної організації спортивно-технічного клубу товариства сприяння
обороні України
Член конкурсного комітету: СЛІСАРЕНКО Вадим Миколайович, начальник штабу
громадської організації «Пологівська самооборона»
Член конкурсного комітету: ТАРАН Євген Сидорович, голова Пологівської
районної організації багатодітних сімей
Член конкурсного комітету: ТКАЧ Таїсія Гаврилівна, голова міської організації
ветеранів
Член конкурсного комітету: КАТИШ Віталій Володимирович, адміністратор ТСЦ
2345 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Запорізькій області

Результат
голосування
чи «проти»*)
«ЗА»

(«за»

«ЗА»
«ЗА»

«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»

за-7 осіб;
проти - 0 осіб;
утрималися - 0 осіб.

6. Згідно з порядком денним (питання № 6) члени конкурсного
комітету проголосували за те щоб доручити провідному спеціалісту відділу
житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту
Пологівської міської ради, секретарю конкурсного комітету Руслану
БРАГІНУ проведення оцінки пропозиції автомобільного перевізникапретендента за бальною системою оцінки пропозицій та оголошення
результатів за кожним критерієм оцінки.
Результати поіменного голосування членів конкурсного комітету:
Посада, ПІБ

Голова конкурсного комітету: ВЄТРОВ Юрій Володимирович, перший заступник
міського голови
Заступник голови конкурсного комітету. МАКАРЕНКО Сергій Васильович,
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Член конкурсного
комітету: ДЕМЕНКО Олександр Васильович, директор
Пологівської районної організації спортивно-технічного клубу товариства сприяння
обороні України

Результат
голосування
чи «проти»*)
«ЗА»

«ЗА»
«ЗА»

(«за»

Член конкурсного комітету: СЛІСАРЕНКО Вадим Миколайович, начальник штабу
громадської організації «Пологівська самооборона»
Член конкурсного комітету: ТАРАН Євген Сидорович, голова Пологівської
районної організації багатодітних сімей
Член конкурсного комітету: ТКАЧ Таїсія Гаврилівна, голова міської організації
ветеранів
Член конкурсного комітету: КАТИШ Віталій Володимирович, адміністратор ТСЦ
2345 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Запорізькій області

«ЗА»

«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»

за - 7 осіб;
проти - 0 осіб;
утрималися - 0 осіб.
Об’ єкт конкурсу № 4 «Мінерал - Площа Привокзальна».
Результати нарахування балів за бальною системою оцінки пропозицій
перевізника-претендента ФОП Шапка І.О.
оцінюються Кількість
балів

Поряд
ковий
номер

Показники,
за
якими
автомобільні перевізники-претенденти

1

Робота перевізника-претендента на визначеному організатором ЗО
перевезень об’єкті конкурсу протягом усього строку дії
попереднього дозволу (договору) як переможця попереднього
конкурсу

2

Наявність у перевізника-претендента у власності, співвласності 0
(або таких, що використовуються ними на правах фінансового
лізингу) автобусів для відповідного виду перевезень категорії
Євро-3 (бали нараховуються окремо за кожен автобус, який
пропонується до використання на об’єкті конкурсу, в межах
загальної кількості, встановленої організатором перевезень, з
урахуванням кількості резервних транспортних засобів)
Наявність у перевізника-претендента у власності, співвласності 0
(або таких, що використовуються ними на правах фінансового
лізингу) автобусів для відповідного виду перевезень категорії
Євро-4 (бали нараховуються окремо за кожен автобус, який
пропонується до використання на об’єкті конкурсу, в межах
загальної кількості, встановленої організатором перевезень, з
урахуванням кількості резервних транспортних засобів)

3

4

Наявність у перевізника-претендента у власності, співвласності 0
(або таких, що використовуються ними на правах фінансового
лізингу) автобусів для відповідного виду перевезень категорії
Євро-5 (бали нараховуються окремо за кожен автобус, який
пропонується до використання на об’єкті конкурсу, в межах
загальної кількості, встановленої організатором перевезень, з
урахуванням кількості резервних транспортних засобів)

5

Наявність у перевізника-претендента у власності, співвласності 0
(або таких, що використовуються ними на правах фінансового
лізингу) автобусів для відповідного виду перевезень категорії
Євро-6 (бали нараховуються окремо за кожен автобус, який
пропонується до використання на об’єкті конкурсу, в межах
загальної кількості, встановленої організатором перевезень, з
урахуванням кількості резервних транспортних засобів)

6

Наявність у перевізника-претендента у власності, співвласності 0
(або таких, що використовуються ними на правах фінансового
лізингу) електроавтобусів (бали нараховуються окремо за кожен
автобус, який пропонується до використання на об’єкті конкурсу,
в межах загальної кількості, встановленої організатором
перевезень, з урахуванням кількості резервних транспортних

засобів)
Наявність у перевізника-претендента у власності, співвласності 0
(або таких, що використовуються ними на правах фінансового
лізингу) низькопідлогових автобусів (бали нараховуються
виключно у разі проведення конкурсу на міських та приміських
маршрутах) окремо за кожен автобус, який пропонується до
використання на об’єкті конкурсу, в межах загальної кількості,
встановленої організатором перевезень, з урахуванням кількості
резервних транспортних засобів)
Наявність у перевізника-претендента у власності, співвласності 0
(або таких, що використовуються ними на правах фінансового
лізингу) автобусів із спеціальним обладнанням для їх експлуатації
на екологічно чистих видах палива (газодизелі) (бали
нараховуються виключно у разі проведення конкурсу на міських
маршрутах окремо за кожен автобус, який пропонується до
використання на об’єкті конкурсу, в межах загальної кількості,
встановленої організатором перевезень, з урахуванням кількості
резервних транспортних засобів
Наявність у перевізника-претендента у власності, співвласності 0
(або таких, що використовуються ними на правах фінансового
лізингу) автобусів, пристосованих для перевезення осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, заявлених
для участі на об’єкті конкурсу (бали нараховуються у разі
проведення конкурсу на міжміських внутрішньообласних
маршрутах окремо за кожен автобус, який пропонується до
використання на об’єкті конкурсу, в межах загальної кількості,
встановленої організатором перевезень, з урахуванням кількості
резервних транспортних засобів)

7

8

9

10

Наявність матеріально-технічної бази, на якій забезпечується 15
проведення медичного огляду водіїв, їх стажування та
інструктажі, а також огляд технічного стану автобусів та їх
зберігання у разі розміщення такої бази на відстані не більш як
20 кілометрів від місця формування рейсу) (бали нараховуються
за інформацією Укртрансбезпеки відповідно до бази ліцензійного
реєстру)
Наявність дорожньо-транспортних пригод, скоєних з вини водія 0
перевізника-претендента, у яких є загиблі, доведених у судовому
порядку, які сталися протягом року до дати проведення конкурсу

11

Члени конкурсного комітету проголосували за нарахування балів.
Результати поіменного голосування членів конкурсного комітету:
Посада, ПІБ

Голова конкурсного комітету’. ВЄТРОВ Юрій Володимирович, перший заступник
міського голови
Заступник голови конкурсного комітету*, МАКАРЕНКО Сергій Васильович,
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Член конкурсного
комітету: ДЕМЕНКО Олександр Васильович, директор
Пологівської районної організації спортивно-технічного клубу товариства сприяння
обороні У країни
Член конкурсного комітету: СЛІСАРЕНКО Вадим Миколайович, начальник штабу
громадської організації «Пологівська самооборона»
Член конкурсного комітету: ТАРАН Євген Сидорович, голова Пологівської
районної організації багатодітних сімей
Член конкурсного комітету: ТКАЧ Таїсія Гаврилівна, голова міської організації
ветеранів
Нле// конкурсного комітету: КАТИШ Віталій Володимирович, адміністратор ТСЦ
2345 Регіонального сервісного центру ГСП, МВС в Запорізькій області

Результат
голосування
чи «проти»*)
«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»

«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»

«ЗА»

(«за»

за - 7 осіб;
проти - 0 осіб;
утрималися - 0 осіб.
За результатами отриманими за бальною системою оцінки пропозицій
перевізника-претендента ФОП Шапка І.О. одержав сумарну кількість балів 45.
Члени
конкурсного
комітету
проголосували
рекомендувати
організатору перевезень визначити ФОП Шапку І.О. переможцем конкурсу на
об’єкті № 4:
Результати поіменного голосування членів конкурсного комітету:
Посада, ПІБ

Голова конкурсного комітету'. ВЄТРОВ Юрій Володимирович, перший заступник
міського голови
Заступник голови конкурсного комітету. МАКАРЕНКО Сергій Васильович,
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Член конкурсного
комітету: ДЕМЕНКО Олександр Васильович, директор
Пологівської районної організації спортивно-технічного клубу товариства сприяння
обороні України
Член конкурсного комітету: СЛІСАРЕНКО Вадим Миколайович,, начальник штабу
громадської організації «Пологівська самооборона»
Член конкурсного комітету: ТАРАН Євген Сидорович, голова Пологівської
районної організації багатодітних сімей
Член конкурсного комітету: ТКАЧ Таїсія Гаврилівна, голова міської організації
ветеранів
Член конкурсного комітету: КАТИШ Віталій Володимирович, адміністратор ТСЦ
2345 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Запорізькій області

Результат
голосування
чи «проти»*)
«ЗА»

(«за»

«ЗА»
«ЗА»

«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»

за - 7 осіб;
проти - 0 осіб;
утрималися - 0 осіб.
Відкрите засідання (члени конкурсного комітету, представники
перевізників-претендентів)
7. Оголошення рішення конкурсного комітету.
Відповідно до порядку денного (питання № 7) перший заступник
міського голови, голова конкурсного комітету Юрій ВЄТРОВ оголосив
рішення конкурсного комітету.

Перший заступник міського голови,
голова конкурсного комітету

Юрій ВЄТРОВ
&

Заступник міського голови,
заступник голови
конкурсного комітету
Провідний спеціаліст відділу
житлово-комунального господарства,
благоустрою, екології та транспорту
виконавчого комітету
Пологівської міської ради,
секретар конкурсного комітету

<Д^^^Сергій МАКАРЕНКО
7^

Руслан БРАГІН

Члени конкурсного комітету:

