
П Р О Т О К О Л    № 2 

 

засідання  конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на 

приміських та міжміських  автобусних маршрутах загального користування, які 

не виходять за межі території Харківської області 
 

25.05.2018 року 

11 год. 00 хв.                                                                                        

м. Харків, пл.Свободи,5, Держпром,  

3 під’їзд, 5 поверх, кімн. №507  

 

 

 

Присутні: члени конкурсного комітету 

               за списком, що додається з їх підписами  

 

 

Об’єкти конкурсу: 

 

№1 – приміські автобусні маршрути: №1174 Рогань – Харків (АС-6 

«Заводська»), №1186 Рогань – Харків (станція метро «Індустріальна»), №1166 

Сороківка – Харків (станція метро «Тракторний завод»), №1178 Харків (станція 

метро «Тракторний завод») – Верхня Роганка, №1190  Харків (станція метро 

«Тракторний завод») – Вільхівка, №1165 Харків (602 мрн) – Михайлівські 

городи; 

 

№2 – приміський автобусний маршрут - №1653 Слобідське – Харків (602 мрн); 

 

№3 – приміські автобусні маршрути - №1194 Малинівка – Харків (АС-6 

«Заводська»), №1183 Кам’яна Яруга – Харків (АС-6 «Заводська»); 

 

№4 - приміський автобусний маршрут - №1383 Кегичівка (АС) – Красноград 

(АС) через Софіївку; 

 

№5 - приміський автобусний маршрут - №1675 Мерефа (скляний завод) – 

Харків (АС «Холодна Гора»); 

 

№6 - приміський автобусний маршрут - №1648 Харків (АС «Центральний 

ринок») – Козача Лопань; 

 

№7 - міжміський автобусний маршрут – Шарівка – Харків (АС «Центральний 

ринок») через Гути, Богодухів; 

 

№8 - міжміський автобусний маршрут - Лозова (АС) – Харків (АС-2); 

 

№9 - міжміський автобусний маршрут – Велика Рогозянка (Золочівського 

району) – Харків (АС «Холодна Гора»). 

 



 

Перевізники-претенденти:    

1. ПрАТ «АТП-16329» 

2. ФОП Бережний В.І. 

3. ТОВ «ФРЕГАТ-К+» 

4. ТОВ «ЖЛС-2018» 

 

 

Розкриття конвертів №2. Заява для участі у конкурсі подана перевізниками- 

претендентами: 

 

 

на об’єкт №1 – претенденти:    1. ПрАТ «АТП-16329»; 

на об’єкт №2 – претенденти:    1. ТОВ «ЖЛС-2018»; 

на об’єкт №3 – претенденти:    1. ФОП Бережний В.І.; 

на об’єкт №4 – претенденти відсутні;  

на об’єкт №5 – претенденти відсутні;      

на об’єкт №6 – претенденти:    1. ТОВ «ФРЕГАТ-К+»; 

на об’єкт №7 – претенденти відсутні;  

на об’єкт №8 – претенденти відсутні; 

на об’єкт №9 – претенденти:    1. ТОВ «ФРЕГАТ-К+». 

 

Оголошення щодо проведення конкурсу опубліковане на офіційному 

веб-сайті Харківської обласної державної адміністрації (kharkivoda.gov.ua) від 

20 квітня  2018 року. 

  

 

1.1 Про розгляд пропозицій перевізників-претендентів на підставі 

інформації поданої ними в конвертах №1 і 2 для участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на приміських автобусних маршрутах №1174 Рогань – Харків (АС-6 

«Заводська»), №1186 Рогань – Харків (станція метро «Індустріальна»), №1166 

Сороківка – Харків (станція метро «Тракторний завод»), №1178 Харків (станція  

метро «Тракторний завод») – Верхня Роганка, №1190  Харків (станція метро 

«Тракторний завод») – Вільхівка, №1165 Харків (602 мрн) – Михайлівські 

городи чотирнадцятьма  автобусами із загальною пасажиромісткістю від 38 

місць кожний без урахування резервних.   

 

Присутні  9  членів конкурсного комітету 

 

Претенденти: 1) ПрАТ «АТП-16329» 

 

Доповів: Д.С. Гончаров  

 

Виступили: 1. В.В.Наконечний 

 2. О.Г.Огризько 



 

 3.Т.В.Зотова – представник Управління 

Укртрансбезпеки в Харківський області  

4.Д.С.Коротецький – представник перевізника-

претендента за довіреністю 

  

1.2. Результати поіменного голосування членів конкурсного комітету.  

Голосували: 

                                  за______8______В.В.Наконечний, 

О.М.Неділько, О.Г.Огризько, В.О.Борзов, А.О. Губарєв, О.Є. Сухова, В.В. 

Гусаков, О.М. Кульєв 

 

                                                                           проти    ______0_____ 

                                                утримались   _______0_____ 

1.3. Рішення про результати конкурсу. 

Вирішили: у  зв'язку з тим, що конкурсні пропозиції, які 

запропоновані перевізником-претендентом, відповідають умовам конкурсу, 

пропонувати Департаменту економіки і  міжнародних відносин  Харківської 

облдержадміністрації визнати переможцем конкурсу з перевезення пасажирів 

на приміських автобусних маршрутах №1174 Рогань – Харків (АС-6 

«Заводська»), №1186 Рогань – Харків (станція метро «Індустріальна»), №1166 

Сороківка – Харків (станція метро «Тракторний завод»), №1178 Харків (станція 

метро «Тракторний завод») – Верхня Роганка, №1190  Харків (станція метро 

«Тракторний завод») – Вільхівка, №1165 Харків (602 мрн) – Михайлівські 

городи чотирнадцятьма  автобусами із загальною пасажиромісткістю від 38 

місць кожний без урахування резервних ПрАТ «АТП-16329». 

 

 

2.1. Про розгляд пропозицій перевізників-претендентів на підставі 

інформації поданої ними в конвертах №1 і 2 для участі у конкурсі з перевезення  

пасажирів на приміському автобусному маршруті №1653 Слобідське – Харків 

(602 мрн) одним автобусом із загальною пасажиромісткістю від 18 місць без 

урахування резервних.   

 

Присутні  9  членів конкурсного комітету 

 

Претенденти: 1) ТОВ «ЖЛС-2018» 

 

Доповів: Д.С. Гончаров  

 

Виступили: 1. В.В.Наконечний 

 2. О.Г.Огризько 

 3.Т.В.Зотова – представник Управління 

Укртрансбезпеки в Харківський області  

 4.Є.В.Мільшин – керівник перевізника-претендента 

  



 

2.2. Результати поіменного голосування членів конкурсного комітету.  

Голосували: 

                                  за______8______В.В.Наконечний, 

О.М.Неділько, О.Г.Огризько, В.О.Борзов, А.О. Губарєв, О.Є. Сухова, В.В. 

Гусаков, О.М. Кульєв 

 

                                                                           проти    ______0_____ 

                                                утримались   _______0_____ 

 

2.3. Рішення про результати конкурсу.  

Вирішили: у  зв'язку з тим, що конкурсні пропозиції, які 

запропоновані перевізником-претендентом, відповідають умовам конкурсу, 

пропонувати Департаменту економіки і  міжнародних відносин  Харківської 

облдержадміністрації визнати переможцем конкурсу з перевезення пасажирів 

на приміському автобусному маршруті №1653 Слобідське – Харків (602 мрн) 

одним автобусом із загальною пасажиромісткістю від 18 місць без урахування 

резервних ТОВ «ЖЛС-2018». 

 

3.1. Про розгляд пропозицій перевізників-претендентів на підставі 

інформації поданої ними в конвертах №1 і 2 для участі у конкурсі з перевезення  

пасажирів на приміських автобусних маршрутах №1194 Малинівка – Харків 

(АС-6 «Заводська») та №1183 Кам’яна Яруга – Харків (АС-6 «Заводська») 

трьома  автобусами із загальною пасажиромісткістю від 38 місць кожний та 

одним автобусом із загальною пасажиромісткістю від 37 місць відповідно без 

урахування резервних.   

 

Присутні  9  членів конкурсного комітету 

 

Претенденти: 1) ФОП Бережний В.І. 

 

Доповів: Д.С. Гончаров  

 

Виступили: 1. В.В.Наконечний 

 2. О.Г.Огризько 

 3.Т.В.Зотова – представник Управління 

Укртрансбезпеки в Харківський області  

 

3.2. Результати поіменного голосування членів конкурсного комітету.  

Голосували: 

                                  за______8______В.В.Наконечний, 

О.М.Неділько, О.Г.Огризько, В.О.Борзов, А.О. Губарєв, О.Є. Сухова, В.В. 

Гусаков, О.М. Кульєв 

 

                                                                           проти    ______0_____ 

                                                утримались   _______0_____ 



 

3.3. Рішення про результати конкурсу.  

Вирішили: у  зв'язку з тим, що конкурсні пропозиції, які 

запропоновані перевізником-претендентом, відповідають умовам конкурсу, 

пропонувати Департаменту економіки і  міжнародних відносин  Харківської 

облдержадміністрації визнати переможцем конкурсу з перевезення пасажирів 

на приміських автобусних маршрутах №1194 Малинівка – Харків (АС-6 

«Заводська») та №1183 Кам’яна Яруга – Харків (АС-6 «Заводська») трьома  

автобусами із загальною пасажиромісткістю від 38 місць кожний та одним 

автобусом із загальною пасажиромісткістю від 37 місць відповідно без 

урахування резервних фізичну особу-підприємця Бережного В.І. 

 

4.1. Про розгляд пропозицій перевізників-претендентів на підставі 

інформації поданої ними в конвертах №1 і 2 для участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на приміському автобусному маршруті №1383 Кегичівка (АС) – 

Красноград (АС) через Софіївку одним автобусом із загальною 

пасажиромісткістю від 37 місць без урахування резервних.  

 

Присутні  9  членів конкурсного комітету 

 

Доповів: Д.С. Гончаров 

 

Претенденти відсутні. 

 

5.1. Про розгляд пропозицій перевізників-претендентів на підставі 

інформації поданої ними в конвертах №1 і 2 для участі у конкурсі з перевезення  

пасажирів на приміському автобусному маршруті №1675 Мерефа (скляний 

завод) – Харків (АС «Холодна Гора») одним автобусом із загальною 

пасажиромісткістю від 37 місць без урахування резервних.  

 

Присутні  9  членів конкурсного комітету 

 

Доповів: Д.С. Гончаров  

 

Претенденти відсутні. 

 

6.1. Про розгляд пропозицій перевізників-претендентів на підставі 

інформації поданої ними в конвертах №1 і 2 для участі у конкурсі з перевезення  

пасажирів на приміському автобусному маршруті №1648 Харків (АС 

«Центральний ринок») – Козача Лопань трьома автобусами із загальною 

пасажиромісткістю від 37 місць кожний без урахування резервних.   

 

Присутні  9  членів конкурсного комітету 

 

Претенденти: 1) ТОВ «ФРЕГАТ-К+» 

 



 

Доповів: Д.С. Гончаров  

 

Виступили: 1. В.В.Наконечний 

 2. О.Г.Огризько 

 3.Т.В.Зотова – представник Управління 

Укртрансбезпеки в Харківський області 

 4.А.О.Донченко – представник перевізника-

претендента за довіреністю 

 

6.2. Результати поіменного голосування членів конкурсного комітету.  

Голосували: 

                                  за______8______В.В.Наконечний, 

О.М.Неділько, О.Г.Огризько, В.О.Борзов, А.О. Губарєв, О.Є. Сухова, В.В. 

Гусаков, О.М. Кульєв 

 

                                                                           проти    ______0_____ 

                                                утримались   _______0_____ 

 

6.3. Рішення про результати конкурсу.  

Вирішили: у  зв'язку з тим, що конкурсні пропозиції, які 

запропоновані перевізником-претендентом, відповідають умовам конкурсу, 

пропонувати Департаменту економіки і  міжнародних відносин  Харківської 

облдержадміністрації визнати переможцем конкурсу з перевезення пасажирів 

на приміському автобусному маршруті №1648 Харків (АС «Центральний 

ринок») – Козача Лопань трьома автобусами із загальною пасажиромісткістю 

від 37 місць кожний без урахування резервних ТОВ «ФРЕГАТ-К+». 

 

7.1. Про розгляд пропозицій перевізників-претендентів на підставі 

інформації поданої ними в конвертах №1 і 2 для участі у конкурсі з перевезення  

пасажирів на міжміському внутрішньообласному автобусному маршруті 

Шарівка – Харків (АС «Центральний ринок») через Гути, Богодухів двома 

автобусами із кількістю місць для сидіння від 23 місць кожний без урахування 

резервних.  

 

Присутні  9  членів конкурсного комітету 

 

Доповів: Д.С. Гончаров  

 

Претенденти відсутні. 

 

 

8.1. Про розгляд пропозицій перевізників-претендентів на підставі 

інформації поданої ними в конвертах №1 і 2 для участі у конкурсі з перевезення  

пасажирів на міжміському внутрішньообласному автобусному маршруті 



 

Лозова (АС) – Харків (АС-2) двома автобусами із кількістю місць для сидіння 

від 21 місця кожний без урахування резервних.  

 

Присутні  9  членів конкурсного комітету 

 

Доповів: Д.С. Гончаров  

 

Претенденти відсутні. 

 

9.1. Про розгляд пропозицій перевізників-претендентів на підставі 

інформації поданої ними в конвертах №1 і 2 для участі у конкурсі з перевезення  

пасажирів на міжміському внутрішньобласному автобусному маршруті Велика 

Рогозянка (Золочівського району) – Харків (АС «Холодна Гора») одним 

автобусом із кількістю місць для сидіння від 21 місця без урахування 

резервних.   
 

Присутні  9  членів конкурсного комітету 

 

Претенденти: 1) ТОВ «ФРЕГАТ-К+» 

 

Доповів: Д.С. Гончаров  

 

Виступили: 1. В.В.Наконечний 

 2. О.Г.Огризько 

 3.Т.В.Зотова – представник Управління 

Укртрансбезпеки в Харківський області  

 4.А.О.Донченко – представник перевізника-

претендента за довіреністю 

  

9.2. Результати поіменного голосування членів конкурсного комітету.  

Голосували: 

                                  за______8______В.В.Наконечний, 

О.М.Неділько, О.Г.Огризько, В.О.Борзов, А.О. Губарєв, О.Є. Сухова, В.В. 

Гусаков, О.М. Кульєв 

 

                                                                           проти    ______0_____ 

                                                утримались   _______0_____ 

 

9.3. Рішення про результати конкурсу.  

Вирішили: у  зв'язку з тим, що конкурсні пропозиції, які 

запропоновані перевізником-претендентом, відповідають умовам конкурсу, 

пропонувати Департаменту економіки і  міжнародних відносин  Харківської 

облдержадміністрації визнати переможцем конкурсу з перевезення пасажирів 

на міжміському внутрішньобласному автобусному маршруті Велика Рогозянка 

(Золочівського району) – Харків (АС «Холодна Гора») одним автобусом із 



 

кількістю місць для сидіння від 21 місця без урахування резервних ТОВ 

«ФРЕГАТ-К+». 

 

 

 

 

 

Голова комітету В.В. Наконечний  

Заступник голови комітету Є.А.Шатохін  

Секретар комітету Д.С. Гончаров 

Члени комітету С.М. Калачова 

  О.М. Неділько 

  О. Г. Огризько 

  В.О. Борзов  

  А.О. Губарєв  

  А.Г. Макеєва  

  О.Є. Сухова  

  А.В. Меркулов 

  В.В. Гусаков  

  О.М. Кульєв  

 
  


