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Засідання конкурсного комітету Прилуцької міської ради по визначенню 

пасажирських перевізників на міських автобусних маршрутах загального 

користування по м. Прилуки   

 
Голова засідання — заступник міського голови з питань діяльності виконавчих  

      органів ради Сивенко О.І. 

Веде протокол     —  спеціаліст І категорії відділу економіки міської ради           

       Кирилова Т.В.                          

 
Присутні:         Буконкін Ю.В., Кантурак Я.В., Кубрак М.В., Опанасенко О.А., 

Дем'яненко Ю.М., Королевський С.Я., Трохимець І.С., Багній О.Ф. 

 

Відсутні:     Петришин В.Г., Рожко А.М., Даценко Д.В., Струк Г.О., Бєляєв С.С. 

    

Запрошений:    Ірклієнко Михайло Михайлович – директор ПП «Базальт». 

 

Порядок денний:   

     1.  Розгляд пакетів документів, поданих на конкурс. 

     2.  Визначення переможців конкурсу. 

     3.  Різне. 

 

ВИСТУПИВ: 

 
1. СИВЕНКО О.І. повідомив присутнім, що рішенням виконавчого комітету 

Прилуцької міської ради від 21.12.2016 року №542 «Про проведення конкурсу 

на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування по 

м. Прилуки» було організовано проведення конкурсу на перевезення пасажирів 

на автобусних маршрутах загального користування по    м. Прилуки на наступні 

маршрути: 

 
№ 

п/п 

Номер та найменування маршруту Режим руху 

та інтервал 

Кількість 

одиниць 

Пасажи-

ромісткість 

ТЗ* 

1 ЛОТ №1 

№8 «Міське кладовище «Новий Побут» – 

міське кладовище «Горова Білещина»» 

№21 «273 квартал - Дослідна» 

звичайний 

щоденно 

 

1 одиниця 

 

2 одиниці 

Не менше 19 

місць для 

сидіння 

2 №13 «Дослідна – ЦТДЮ – АТП-17461» звичайний 

щоденно 

1 одиниця Не менше 18 

місць для 

сидіння 

3 №15А «вул. Берегова – Залізничний вокзал» звичайний 1 одиниця Не менше 18 



щоденно місць для 

сидіння 

4 №30 «273 квартал – ЦТДЮ — Військове 

містечко №12» 

звичайний 

щоденно 

1 одиниця Не менше 18 

місць для 

сидіння 

5 №35 «273 квартал – Івушка» звичайний 

щоденно 

1 одиниця Не менше 18 

місць для 

сидіння 

 

  Оголошення про проведення конкурсу було оприлюднено в газеті «Град 

Прилуки» від 21.12.2016 року №51 (786).    

 

СИВЕНКО О.І. повідомив, що на конкурс було подано 1 пакет  

документів, прийом документів було завершено 06.01.2017 року. Пакет з 

позначкою №1 було відкрито  10.01.2017 року.  

 Відповідно до п. 27 Умов проведення конкурсу члени конкурсного 

комітету відкрили Конверт №1 надані   ПП «Базальт» 

 За результатами розкриття: ПП «Базальт» (м. Київ, вул. Якуба Коласа, 

15Б) подав заяву на  ЛОТ №1: №8 «Міське кладовище «Новий Побут» – міське 

кладовище «Горова Білещина»», №21 «273 квартал - Дослідна» (2 одиниці). 

 

  СИВЕНКО О.І. повідомив, що відповідно до п. 12 Умов проведення 

конкурсу на перевезення пасажирів направлено звернення до департаменту 

транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, 

заступнику голови Національної поліції України - начальнику Головного 

управління Національної поліції у Києві,  Державної служби України з безпеки 

на транспорті щодо надання інформації про порушення ліцензійних умов, які 

впливають на безпеку перевезень, або невиконаних приписів про усунення 

порушень ліцензійних умов протягом року,  інформацію про дорожньо-

транспортні пригоди з вини водія перевізника-претендента, інформацію про 

наявність несплачених штрафних санкцій, неоскаржених у судовому порядку, 

що були накладені не пізніше ніж  за 20 днів до дати проведення конкурсу по 

перевізнику-претенденту. Але на дату проведення конкурсу відповідь від даних 

установ не надійшла. 

  КАНТУРАК Я.В. задав питання керівнику підприємства щодо поданих на 

конкурс автобусів 2007, 2008 років, наголосивши, що, у разі визнання ПП 

«Базальт» переможцем, договір на перевезення пасажирів буде укладено тільки 

на 1 рік. 

 ІРКЛІЄНКО М.М. проінформував, що автобуси, які були подані на 

попередні конкурси 2013-2016 років наразі знаходяться в плановому ремонті. І 

він згоден на укладення договору на рік. 

 КОРОЛЕВСЬКИЙ С.Я. задав питання, щодо наявності матеріально-

технічної бази підприємства.  

ІРКЛІЄНКО М.М. повідомив, що головна матеріальна база знаходиться в 

м. Києві, а в м. Прилуки договір на охорону та обслуговування укладено з АТП-

17461. 

 КУБРАК М.В. поцікавився оформленням 58 найманих працівників. 

ІРКЛІЄНКО М.М. наголосив, що всі працівники офіційно зареєстровані. 

 

 



 КОРОЛЕВСЬКИЙ С.Я. висловив занепокоєння, що підприємство залишає 

тільки ті  міські маршрути які йому вигідні, від решти відмовляється. 

 ІРКЛІЄНКО М.М. проінформував, що перевезення пасажирів по 

маршрутах №5А та 3А буде забезпечено після введення нових графіків руху 

автобусів маршруту №21. 

 КАНТУРАК Я.В. повідомив присутнім, що рішенням виконавчого 

комітету Прилуцької міської ради від 21.12.2016 року №540 затверджено нові 

графіки руху автобусів (14 одиниць) міського маршруту №21 «273 квартал – 

Дослідна». 

 СИВЕНКО О.І. додав, що дане питання буде розглянуте на зустрічі з 

перевізниками 25.01.2017 року. 

 ОПАНАСЕНКО О.А. висловив занепокоєння, що, після визнання 

переможцем,  ПП «Базальт» буде перевозити пасажирів тільки по маршруту 

№21, а соціальний маршрут №8 може знову залишитися без автобусу. Дане 

занепокоєння підтримав Кубрак М.В. 

 КАНТУРАК Я.В. запропонував визнати дане підприємство переможцем, 

але відповідно до п. 6.2.   вважати договір неукладеним,  якщо   перевізник  не  

розпочне  роботу   з перевезення пасажирів на маршруті №8 наступного дня 

після укладення договору. 

 БУКОНКІН Ю.В. повторно зауважив, що на даний конкурс конкурсантом 

подані автобуси 2007 року.  

 На пропозицію членів конкурсного комітету, щодо розробки нової схеми 

руху міських автобусів Сивенко О.І. повідомив, що спочатку відповідно до 

наказу  Міністерства інфраструктури України від 15 липня 2013 року № 480 

„Про затвердження Порядку організації перевезень пасажирів та багажу 

автомобільним транспортом” в 2017 році необхідно виконати обстеження 

пасажиропотоку на міських маршрутах, а потім за результатами обстеження 

розробляти нову схему.  

 

 Відповідно до п. 44 Умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів 

на автобусному маршруті загального користування по м. Прилуки,  у зв’язку із 

тим, що в конкурсі на лот №1 взяв участь тільки один перевізник, переможець 

визначався шляхом голосування. 

 За результатом голосування (1 голос – за, 8 – утрималося) ПП «Базальт» 

не визнано переможцем конкурсу по маршрутах  в лоті:  №8 «Міське 

кладовище «Новий Побут» – міське кладовище «Горова Білещина», №21 «273 

квартал - Дослідна» (2 одиниці). 

 

 Голова конкурсного комітету СИВЕНКО О.І. в присутності конкурсанта 

та членів конкурсного комітету оголосив результати конкурсу: 

 

Рішення конкурсного комітету: 

№ 

п/п 

Номер та найменування маршруту Перевізник Кі-ть 

балів 

Примітка 

1 ЛОТ №1 

№8 «Міське кладовище «Новий 

Побут» – міське кладовище «Горова 

Білещина»» 

           

ПП «Базальт» 

 

- 

 

Не визнано 

переможцем 



№21 «273 квартал - Дослідна» 

2 №13 «Дослідна – ЦТДЮ – АТП-

17461» 
              - - Відсутній 

3 №15А «вул. Берегова – Залізничний 

вокзал» 
              - - Відсутній 

4 №30 «273 квартал – ЦТДЮ — 

Військове містечко №12» 
              - - Відсутній 

5 №35 «273 квартал – Івушка»               - - Відсутній 

 

 3. СИВЕНКО О.І. наголосив директору ПП «Базальт», що витяг з  

протоколу  засідання  конкурсного  комітету надаються  на  підставі  письмової  

заяви  перевізника-претендента протягом п’яти  днів  з  дня  її  надходження 

  

 

 Голова конкурсного комітету                                       О.І.СИВЕНКО 

 

 


