
П РО ТО К О Л
засідання конкурсного комітету з визначення автомобільного перевізника на 

міському автобусному маршруті загального користування № 1 
« Автостанція-Льонозавод-ГІлоща-Радгосп»

Засідання проводиться відповідно до сг. 7 та ст. 43 Закону України «Про 
автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення 
пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. № 1081 (далі -  
Порядок), відповідно до Умов проведення конкурсу на право здійснення 
перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального 
користування у місті Новгород-Сіверський, затверджених рішенням 
виконавчого комітету Новгород-Сіверської міської ради від 04.02.2021 р. №23 
(далі -  Умови).

Присутні на засіданні:
Голова конкурсного комітету: Иожиков Сергій Валерійович -  заступник 
міського голови Новгород-Сіверської міської ради;
Заступник голови конкурсного комітету: Сергієнко Віталій Михайлович - 
начальник відділу житлово-комунального господарства Новгород-Сіверської 
міської ради;
Секретар конкурсного комі тету: Сичов І тор Володимирович -  головний 
спеціаліст відділу житлово-комунального господарства Новгород-Сіверської 
міської ради (без права голосу);

Члени конкурсного комітету:

1. Бурико Олена Миколаївна -  голова Новгород-Сіверської районної 
громадської організації "Княжий Град”, депутат Новгорон-Сіверської 
міської ради;

2. Лисиця Олександр Миколайович -  голова Новгород-Сіверської 
районної організації ветеранів України;

3. Мошко Віктор Васильович — голова Комітету з питань промисловості, 
транспорту та зв’язку Громадської ради при Чернігівській обласній 
державній адміністрації;

4. Титенок Володимир Микитович -  голова Чернігівської обласної 
організації профспілки працівників автомобільного транспорту та 
шляхового господарства України;

12 березня 2021 року 
початок 12 год. 00 хв.

м. Новгород-Сіверський 
(Новгород-Сіверська міська рада, 
вул. Губернська, буд. №2, 
зала засідань)



5. Фомичова Катерина Миколаївна - голова громадської організації
«Шостка Авто»;

Запрошені (без права голосу):

ІІечко Валентина Іванівна - начальник фінансового управління 
І Іовгород-Сіверської міської ради:
Чуванова Світлана Федорівна - начальник управління соціального 
захисту населення, сім’ї та праці Новгород-Сіверської міської ради; 
Шахунав Максим Олександрович - начальник юридичного відділу 
Новгород-Сіверської міської ради;
ІІузирей Ірина Петрівна - начальник відділу економіки
Новгород-Сіверської міської ради;
Нехом’яж Михайло Васильович - головний спеціаліст сектору з питань 
цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи
Новгород-Сіверської міської ради.

Представник від перевізника-иретендента:

Душин Микола Васильович - директор Приватного акціонерного 
товариства «Новгород-Сівсрське автотранспортне підприємство 17443».

Відсутні:

1. Лещенко Ігор Іванович - головний спеціаліст відділу державного 
контролю за безпекою на транспорті у Чернігівській області Північного 
міжрегіонального управління Укртрансбезгіеки -  з поважних причин;

2. Бурико Євгеній Сергійович -  голова Чернігівського обласного осередку 
Федерації Мотоциклетного Спорту України -  з поважних причин;

3. Скрипко Ігор Анатолійович - начальник ТСЦ 7444 (м. Меиа) РСЦ ГСЦ 
МВС в Чернігівській області -  з поважних причин;

4. Воронов Олександр Олександрович - старший інспектор з особливих 
доручень управління патрульної поліції в Чернігівській області 
Департаменту патрульної поліції.

Порядок денний:

1. Проведення конкурсу з визначення автомобільного перевізника на 
міському автобусному маршруті загального користування № 1 «Автосганція- 
Л ьо поза вод-11 л о ща- Рад гос 11».

Слухали:
І олова конкурсного комітету повідомив, що засідання проводиться за участю 
восьми його членів і відповідає сг. 47 Порядку та оголосив про відкриття



засідання конкурсного комітету з визначення автомобільного перевізника на 
міському автобусному маршруті загального користування №1 «Автостанція -  
Льонозавод - Площа - Радгосп». Зазначивши, що відповідно до Порядку, в 
районній газеті «Сіверський край» № 7 (11552) від 11 лютого 2021 року 
розміщено оголошення про проведення конкурсу на право здійснення 
перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального 
користування №1 «Автостанція - Льонозавод -  Площа - Радгосп», строк 
подачі документів до 17 год. 00 хв. 02 березня 2021 року. Заступник голови 
конкурсного комітету оголосив порядок денний засідання конкурсного 
комітету.

Документи на конкурс подав один претендент -  перевізник -  Приватне 
акціонерне товариство «Повгород-Сіверське автотранспортне підприємство -  
17443». Документи подано згідно п.30 Порядку у двох закритих конвертах з 
позначкою «№ 1» та позначкою «№ 2».

Голова конкурсного комітету доповів, що 03 березня о 8год. 15 хв. 
робочою групою організатора конкурсу на право здійснення перевезення 
пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування у місті 
Новгород-Сіверський у складі: Йожикова Сергія Валерійовича -  заступника 
міського голови, Сергієнка Віталія Михайловича -  начальника відділу ЖКГ 
міської ради, Сичова Ігоря Володимировича -  головного спеціаліста відділу 
ЖКГ міської ради, провела відкриття пакету документів з позначкою «№1», про 
що складено відповідний акт.

Голова конкурсного комітету надав слово секретарю конкурсного 
комітету для інформування про неревізника-претендента, що подав документи 
для участі у конкурсі. Секретар конкурсного комітету зачитав надану 
Управлінням патрульної поліції в Чернігівській області, Регіональним 
сервісним центром ГСЦ МВС в Чернігівській області та Північним 
міжрегіональним управлінням Укртрансбсзпеки інформацію про неревізника- 
претендента Приватне акціонерне товариство «Повгород-Сіверське 
автотранспортне підприємство -  17443».

Секретарем конкурсного комітету проведено процедуру відкриття 
конверту з позначкою «№ 2», який місти ть заяву з інформацією про те, на який 
об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент. Гак, в конверті з 
позначкою «№ 2» міститься заява від керівника Приватного акціонерного 
товариства «Повгород-Сіверське автотранспортне підприємство -  17443», який 
претендує на одержання права здійснювати перевезення пасажирів у межах 
об’єкта конкурсу № 1 на міському автобусному маршруті загального
користування «Автостанція -  Льонозавод - І Ілоща - Радгосп».

Члени конкурсного комітету ознайомилися з поданими документами.
Голова конкурсного комітету виніс на голосування питання про 

допущення перевізника - претендента Приватного акціонерного товариства



«Новгород-Сіверське автотранспортне підприємство -  17443» до участі в 
конкурсі.

ГОЛОСУВАЛИ:
1. Иожиков Сергій Валерійович - за
2. Сергієнко Віталій Михайлович - за
3. Бурико Олена Миколаївна — та
4. Лисиця Олександр Миколайович -  та
5. Мошко Віктор Васильович -  та
6. Титенок Володимир Микитович -  та
7. Фомичова Катерина Миколаївна - та

В ході обговорення, питань стосовно перевізника -  претендента 
Приватне акціонерне товариство «Новгород-Сіверське автотранспортне 
підприємство -  17443», який претендує на одержання права здійснювати 
перевезення пасажирів у межах об’єкта конкурсу на міському автобусному 
маршруті загального користування №1 «Автостанція — Льонозавод - Площа - 
Радгосп» не виникло.

Голова конкурсного комітету виніс на голосування питання щодо 
визнання переможцем конкурсу на право здійснення перевезень пасажирів на 
міському автобусному маршруті загального користування №1 «Автостанція — 
Льонозавод - Площа - Радгосп» Приватне акціонерне товариство «Новгород- 
Сіверське автотранспортне підприємство -  1 7443».

ГОЛОСУВАЛИ:
1. Иожиков Сергій Валерійович - за
2. Сергієнко Віталій Михайлович - за
3. Бурико Олена Миколаївна — за
4. Лисиця Олександр Миколайович -  за
5. Мошко Віктор Васильович -  за
6. Титенок Володимир Микитович -  за
7. Фомичова Катерина Миколаївна - за

ВИРІШИЛИ:
1. Визнати переможцем конкурсу на право здійснення перевезень 

пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування №1 
«Автостанція — Льонозавод - Площа - Радгосп» Приватне акціонерне 
товариство «Новгород-Сіверське автотранспортне підприємство -  17443».

2. Договір на перевезення пасажирів на міському автобусному 
маршруті загального користування №1 «Автостанція -  Льонозавод - Площа - 
Радгосп» у місті Новгород-Сіверський укласти з переможцем конкурсу 
терміном на 5 (п’ять) років.



Враховуючи, то  конкурсним комітетом розглянуто всі питання порядку 
денного, голова конкурсного комітету Иожиков С. В. засідання конкурсного 
комітету оголосив закритим.

Відповідно до ст. 48 Порядку під час про^еДення засідання конкурсного 
комітету здійснювався аудіозапис.

Голова комісії 

Заступник голови комісії 

Секретар комісії

С. В. Иожиков 
(ініціали, прізвище)

_В.М. Сергієнко
(ініціали, прізвище)

І. В. Сичов 
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

О. М. Бурико 
(ініціали, прізвище)

О. М. Лисиця 
(ініціали, прізвище)

Хі V

(підпис
В. В. Мошко 

(ініціали, прізвище)

В. М. Титенок 
(ініціали, прізвище)

К, М. Фомичова 
(ініціали, прізвище)


