
ПРОТОКОЛ № 275 

засідання Конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсу  

на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі області 

(внутрішньообласні маршрути), обласної державної адміністрації  

 

14 червня 2018 року                      м. Чернігів 

10год. 00хв.                                                                             вул. Шевченка, 7, каб.5 

 

 

Головував:   

Меженний  

Сергій Олександрович   

– заступник директора Департаменту економічного 

розвитку обласної державної адміністрації – начальник 

управління розвитку промисловості, транспорту і 

зв’язку, заступник голови Конкурсного комітету  

Секретар: 

Водоп’янов  

Олександр Ігорович 

 

– 

 

начальник відділу транспорту та зв’язку управління 

розвитку промисловості, транспорту і зв’язку 

Департаменту економічного розвитку обласної 

державної адміністрації, секретар Конкурсного 

комітету  

 

Всього членів конкурсного комітету: 20.  

 

Присутні – 12: Меженний Сергій Олександрович, Водоп’янов Олександр Ігорович, 

Анищенко Олександр Миколайович, Аношенко Юрій Михайлович, Крутько Тетяна 

Миколаївна, Мошко Віктор Васильович, Пась Василь Іванович, Проскуріна Наталія 

Павлівна, Стасюк Валентина Михайлівна, Струк Геннадій Олексійович, Титенок 

Володимир Микитович, Волкова Світлана Миколаївна. 

 

Відсутні – 8: Свириденко Юлія Анатоліївна, Сторубльов Ярослав Миколайович, 

Смірнов Олександр Володимирович, Воронов Олександр Олександрович, Полванюк 

Юлія Володимирівна, Тютіна Людмила Григорівна, Піщур Вадим Іванович, Бойправ 

Борис Степанович. 

 

Запрошені – 1: перший заступник директора ПАТ «Чернігівське ОПАС 17499» 

Солохненко В.О. 

 

Порядок денний:  

Проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських 

автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території 

області (внутрішньообласні маршрути).  

 

 

Меженний С.О. - запропонував секретарю Конкурсного комітету відкрити конверти 

з позначкою №2, які містять документи з інформацією про те, на які 

об’єкти конкурсів подають документи перевізники – претенденти. 

Водоп’янов О.І. - здійснив процедуру відкриття конвертів з позначкою №2. 

Меженний С.О. - оголосив перерву у роботі Конкурсного комітету. 

 

Оголошено перерву у роботі Конкурсного комітету. 
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Продовження роботи засідання Конкурсного комітету. 

 

6 липня 2018 року                      м. Чернігів 

10год. 00хв.                                                                             вул. Шевченка, 7, каб.5 

 

 

Присутні – 10: Меженний Сергій Олександрович, Водоп’янов Олександр Ігорович, 

Аношенко Юрій Михайлович, Крутько Тетяна Миколаївна, Мошко Віктор 

Васильович, Стасюк Валентина Михайлівна, Воронов Олександр Олександрович, 

Полванюк Юлія Володимирівна, Тютіна Людмила Григорівна, Піщур Вадим Іванович. 

 

Відсутні – 10: Свириденко Юлія Анатоліївна, Сторубльов Ярослав Миколайович, 

Смірнов Олександр Володимирович, Бойправ Борис Степанович, Анищенко 

Олександр Миколайович, Пась Василь Іванович, Проскуріна Наталія Павлівна, Струк 

Геннадій Олексійович, Титенок Володимир Микитович, Волкова Світлана 

Миколаївна. 

 

Запрошені – 1: провідний інженер ПАТ «Чернігівське ОПАС 17499» Зубенко Л.В. 

 

 

1. Об’єкт конкурсу №381 з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування Ічня - Ніжин (рейси 4223/4224, 4225/4226). 

 

Слухали: 

Водоп’янов О.І. - повідомив про надходження конкурсної пропозиції від             

перевізника – претендента ФОП Конова Ю.І. 

 

По даному питанню виступили:  

 

Меженний С.О. - у зв’язку з відповідністю перевізника – претендента                   

ФОП Конов Ю.І. вимогам статей 45 і 46 Закону України «Про 

автомобільний транспорт» та враховуючи п.13 постанови Кабінету 

Міністрів України від 03.12.2008 №1081 «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування» перевізник ФОП 

Конов Ю.І. визнається переможцем конкурсу за об’єктом №381 з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування Ічня - Ніжин (рейси 4223/4224, 4225/4226). 

  

 

Рішення:  

Перевізник ФОП Конов Ю.І. визнається переможцем конкурсу за об’єктом №381 з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Ічня - Ніжин 

(рейси 4223/4224, 4225/4226). 

 

2. Об’єкт конкурсу №382 з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування Ніжин - Шевченка (рейси 1369к/1370к, 1371к/1372к, 

3165к/3166к, 1375к/1376к). 

 



 3 

Слухали: 

Водоп’янов О.І. - повідомив про надходження конкурсних пропозицій від              

перевізників – претендентів ТОВ «Пассервіс» та ТОВ «ГраАль». 

 

По даному питанню виступили:  

 

Меженний С.О. - згідно з пп.1.1 розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 22.06.2018 №354 «Про недопущення до участі в 

конкурсах перевізників-претендентів» перевізника-претендента     

ТОВ «ГраАль» не допущено до участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування Ніжин 

- Шевченка (рейси 1369к/1370к, 1371к/1372к, 3165к/3166к, 

1375к/1376к) згідно з пп. 3 п. 12 Порядку проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 3 грудня 2008 року № 1081, як такого, що не відповідає 

вимогам ст. 34 Закону України «Про автомобільний транспорт». 

 

- згідно з пп.1.2 розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 22.06.2018 №354 «Про недопущення до участі в 

конкурсах перевізників-претендентів» перевізника-претендента     

ТОВ «Пассервіс» не допущено до участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування Ніжин 

- Шевченка (рейси 1369к/1370к, 1371к/1372к, 3165к/3166к, 

1375к/1376к) ) згідно з пп. 1 п. 12 Порядку проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 3 грудня 2008 року № 1081, як такого, що подав до участі 

в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.  

  

 

Рішення:  

У зв’язку з відсутністю перевізників – претендентів на об’єкт конкурсу №382 з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Ніжин - 

Шевченка (рейси 1369к/1370к, 1371к/1372к, 3165к/3166к, 1375к/1376к) конкурс не 

відбувся.  

 

3. Об’єкт конкурсу №384 з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування Чернігів - Вікторівка (рейси 157к/158к, 541к/542к, 

181к/182к, 183к/184к), Чернігів – Пустинки (рейси 3299/3300, 3301/3302). 

 

Слухали: 

Водоп’янов О.І. - повідомив про надходження конкурсних пропозицій від 

перевізників – претендентів ТОВ «Чернігівзернопром» та           

ФОП Півень Ф.М. 

 

По даному питанню виступили:  

 

Меженний С.О. - згідно з пп.1.3 розпорядження голови обласної державної 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2344-14
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адміністрації від 22.06.2018 №354 «Про недопущення до участі в 

конкурсах перевізників-претендентів» перевізника-претендента     

ТОВ «Чернігівзернопром» не допущено до участі у конкурсі з 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування Чернігів - Вікторівка (рейси 157к/158к, 541к/542к, 

181к/182к, 183к/184к), Чернігів - Пустинки (рейси 3299/3300, 

3301/3302) згідно з пп. 1 та пп. 3 п. 12 Порядку проведення конкурсу 

з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 3 грудня 2008 року № 1081, як такого, що подав до участі 

в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію та не 

відповідає вимогам ст. 34 Закону України «Про автомобільний 

транспорт». 

 

- у зв’язку з відповідністю перевізника – претендента                     

ФОП Півень Ф.М. вимогам статей 45 і 46 Закону України «Про 

автомобільний транспорт» та враховуючи п.13 постанови Кабінету 

Міністрів України від 03.12.2008 №1081 «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування» перевізник ФОП Півень Ф.М. 

визнається переможцем конкурсу за об’єктом №384 з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування 

Чернігів - Вікторівка (рейси 157к/158к, 541к/542к, 181к/182к, 

183к/184к), Чернігів - Пустинки (рейси 3299/3300, 3301/3302). 

  

 

Рішення:  

Перевізник ФОП Півень Ф.М. визнається переможцем конкурсу за об’єктом №384 з 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Чернігів - 

Вікторівка (рейси 157к/158к, 541к/542к, 181к/182к, 183к/184к), Чернігів - Пустинки 

(рейси 3299/3300, 3301/3302). 

 

4. Об’єкт конкурсу №387 з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування Чернігів – Ладинка (сан. Десна) (рейси 111к/112к, 

1343к/1344к, 113к/114к, 115к/116к). 

 

Слухали: 

Водоп’янов О.І. - повідомив про надходження конкурсної пропозиції від               

перевізника-претендента ТОВ «Чернігівзернопром». 

 

По даному питанню виступили:  

 

Меженний С.О. - згідно з пп.1.4 розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 22.06.2018 №354 «Про недопущення до участі в 

конкурсах перевізників-претендентів» перевізника-претендента     

ТОВ «Чернігівзернопром» не допущено до участі у конкурсі з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування Чернігів – Ладинка (сан. Десна) (рейси 111к/112к, 

1343к/1344к, 113к/114к, 115к/116к) згідно з пп. 1 та пп. 3 п. 12 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2344-14
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Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року 

№ 1081, як такого, що подав до участі в конкурсі документи, що 

містять недостовірну інформацію та не відповідає вимогам ст. 34 

Закону України «Про автомобільний транспорт». 

  

 

Рішення:  

У зв’язку з відсутністю перевізників – претендентів на об’єкт конкурсу №387 з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Чернігів – 

Ладинка (сан. Десна) (рейси 111к/112к, 1343к/1344к, 113к/114к, 115к/116к) конкурс не 

відбувся. 

 

5. Об’єкт конкурсу №379 з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування Макіївка - Чернігів (рейси 3109к/3110к; 3071к/3072к).   

 

Слухали: 

Водоп’янов О.І. - про відсутність перевізників - претендентів 

 

Рішення:  

У зв’язку з відсутністю перевізників – претендентів конкурс не відбувся. 

 

6. Об’єкт конкурсу №380 з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування Ніжин - Богданівка (рейси 357к/358к, 359к/360к, 

361к/362к).   

 

Слухали: 

Водоп’янов О.І. - про відсутність перевізників - претендентів 

 

Рішення:  

У зв’язку з відсутністю перевізників – претендентів конкурс не відбувся. 

 

7. Об’єкт конкурсу №383 з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування Прилуки - Чернігів (рейси 829/830).   

 

Слухали: 

Водоп’янов О.І. - про відсутність перевізників - претендентів 

 

Рішення:  

У зв’язку з відсутністю перевізників – претендентів конкурс не відбувся. 

 

8. Об’єкт конкурсу №385 з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування Чернігів - Володимирівка  ч/з Городню (рейси 

1211к/1212к).   

 

Слухали: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2344-14
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Водоп’янов О.І. - про відсутність перевізників - претендентів 

 

Рішення:  

У зв’язку з відсутністю перевізників – претендентів конкурс не відбувся. 

 

9. Об’єкт конкурсу №386 з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування Чернігів - Ільмівка (рейси 1655к/1656к).   

 

Слухали: 

Водоп’янов О.І. - про відсутність перевізників - претендентів 

 

Рішення:  

У зв’язку з відсутністю перевізників – претендентів конкурс не відбувся. 

 

10. Об’єкт конкурсу №388 з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування Чернігів - Лемешівка (рейси 2745к/2746к, 2747к/2748к).   

 

Слухали: 

Водоп’янов О.І. - про відсутність перевізників - претендентів 

 

Рішення:  

У зв’язку з відсутністю перевізників – претендентів конкурс не відбувся. 

 

11. Об’єкт конкурсу №389 з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування Чернігів - Олександрівка ч/з Олешню (рейси 1153к/1154к, 

1155к/1156к).   

 

Слухали: 

Водоп’янов О.І. - про відсутність перевізників - претендентів 

 

Рішення:  

У зв’язку з відсутністю перевізників – претендентів конкурс не відбувся. 

 

 

 

 

Заступник голови 

Конкурсного комітету        С.О. Меженний  

   

   

 

  Секретар                            О.І. Водоп’янов  

 

 

 

 

Присутні члени Конкурсного комітету: 
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Аношенко 

Юрій Михайлович 

 

Воронов  

Олександр Олександрович 

 

Крутько 

Тетяна Миколаївна 

 

Мошко 

Віктор Васильович 

 

Піщур  

Вадим Іванович 

 

Полванюк 

Юлія Володимирівна 

 

Стасюк  

Валентина Михайлівна 

 

Тютіна 

Людмила Григорівна  

 

 


