
 

У К Р А Ї Н А 

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
                                                    

від 15 серпня 2018 року              № 226 

 

Про затвердження протоколу  

засідання конкурсного комітету 
з визначення переможця конкурсу  
на перевезення пасажирів  

 

 З метою введення в дію рішення конкурсного комітету щодо визначення 
переможця конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному 

маршруті загального користування № 8 “СЕ Борднетце — Центр”, відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року № 1081 “Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування”, керуючись ст. 30 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської 
ради 
 

ВИРІШИВ: 

 

1.Затвердити Протокол засідання конкурсного комітету з визначення 

переможця конкурсу на перевезення пасажирів на міському автобусному 

маршруті загального користування № 8 “СЕ Борднетце — Центр” згідно з 
додатком. 

 

2.Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури 

міської ради підготувати договір на перевезення пасажирів на міському 

автобусному маршруті загального користування № 8 “СЕ Борднетце — Центр”. 
 

3.Копію рішення направити у відділ житлово-комунального господарства, 
благоустрою та інфраструктури міської ради.  

 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофія Р. М. 

 

Міський голова                                                            Володимир ШМАТЬКО 

      
          
          



 

         ЗАТВЕРДЖЕНО 

        рішенням виконавчого комітету  

         від 15.08.2018 №_____ 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання конкурсного комітету з визначення переможця конкурсу на 

перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального 

користування № 8 “СЕ Борднетце — Центр”  

 

Дата та час проведення: 31 липня 2018 року,  10
00

 год. 

Місце проведення: м. Чортків, вул. Шевченка, 21, Чортківська міська рада, 6 

каб. 

Об’єкт конкурсу: міському автобусному маршруті загального користування  
№ 8 “СЕ Борднетце — Центр”. 
 

В засіданні взяли участь: 

 

 Тимофій Роман Мирославович — заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міської ради, голова конкурсного комітету; 

 Воціховський Василь Юліанович — начальник відділу житлово-

комунального господарства, благоустрою та інфраструктури міської ради, 

заступник голови конкурсного комітету; 

 Касіяник Оксана Миколаївна — головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, благоустрою та інфраструктури міської ради, 

секретар конкурсного комітету; 

 Безпалько Роман Петрович — депутат міської ради; 

 Боровий Олег Олексійович — громадський діяч. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 1. Про допущення перевізника-претендента до участі у конкурсі на право 

здійснювати пасажирські перевезення на міському автобусному маршруті 
загального користування № 8 “СЕ Борднетце — Центр”. 

 2. Відкриття конверту перевізника-претендента з позначкою “N 2”. 

 3. Визначення переможця конкурсу на право здійснювати пасажирські 
перевезення на міському автобусному маршруті загального користування № 8 

“СЕ Борднетце — Центр”. 

 

Розгляд питань порядку денного 

 

 1. СЛУХАЛИ: 

 Про допущення перевізника-претендента до участі у конкурсі на право 

здійснювати пасажирські перевезення на міському автобусному маршруті 
загального користування № 8 “СЕ Борднетце — Центр”. 

 Доповідав: 



  Воціховський Василь Юліанович — начальник відділу житлово-

комунального господарства, благоустрою та інфраструктури міської ради, який 

повідомив, що на конкурс на право здійснювати пасажирські перевезення на 
міському автобусному маршруті загального користування № 8 “СЕ Борднетце 
— Центр” подав документи один перевізник-претендент, а саме ТОВ 

“Чортківське АТП-16142”. Усі подані документи відповідають вимогам 

чинного законодавства. 
 ВИРІШИЛИ: 

 Допустити перевізника-претендента ТОВ “Чортківське АТП-16142” до 

участі в конкурсі на право здійснювати пасажирські перевезення на міському 

автобусному маршруті загального користування № 8 “СЕ Борднетце — Центр”. 

 

Голосували: За — 5 чол.  
 

 2. СЛУХАЛИ: 

 Відкриття конверту перевізника-претендента з позначкою “N 2”. 

 Доповідав: 

 Воціховський Василь Юліанович — начальник відділу житлово-

комунального господарства, благоустрою та інфраструктури міської ради. 

Відкрито один конверт перевізника-претендента з позначкою “N 2”, в якому 

міститься заява на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування № 8 “СЕ Борднетце — Центр”. 
 

 3. СЛУХАЛИ:  

 Визначення переможця конкурсу на право здійснювати пасажирські 
перевезення на міському автобусному маршруті загального користування № 8 

“СЕ Борднетце — Центр”. 

 Доповідав: 

 Воціховський Василь Юліанович — начальник відділу житлово-

комунального господарства, благоустрою та інфраструктури міської ради. 

 Заслухали конкурсну пропозицію перевізника-претендента, який подав 

документи для участі у конкурсі на  право здійснювати пасажирські 
перевезення на міському автобусному маршруті загального користування № 8 

“СЕ Борднетце — Центр”. 

 Головний інженер ТОВ “Чортківське АТП-16142” Цимбала Орест 
Йосипович висловив пропозиції, а саме щодо будівництва нових автобусних 

зупинок по вулицях Володимира Великого  (біля заводу “СЕ Борднетце”), 

Незалежності (біля магазину “Електросвіт” та біля колишнього горілчаного 

заводу), що забезпечить належне функціонування руху міського автобуса на 
маршруті “СЕ Борднетце — Центр”. 

 ВИРІШИЛИ: 

 Визнати переможцем конкурсу на право здійснювати пасажирські 
перевезення на міському автобусному маршруті загального користування № 8 

“СЕ Борднетце — Центр” перевізника-претендента ТОВ “Чортківське АТП-

16142” та укласти з ним договір терміном на 3 роки. 
 

 



Голосували: За — 5 чол.  
 

Голова конкурсного комітету    Р. М. ТИМОФІЙ 

 

Заступник голови конкурсного комітету  В. Ю. ВОЦІХОВСЬКИЙ 

 

Секретар конкурсного комітету    О. М. КАСІЯНИК 

 

Члени конкурсного комітету:    Р. П. БЕЗПАЛЬКО 

 

         О. О. БОРОВИЙ  


