
 

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  

04 лютого 2021 року Борислав № 42 

 
 

Про затвердження рішення конкурсного комітету з надання суб’єктам 

підприємницької діяльності права на перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом на міських маршрутах загального користування у м. Бориславі  

 

Відповідно до п.12 ч.1 п.а ст.30 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні”, ст.44 Закону України „Про автомобільний транспорт”, постанови 

Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 „Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування” (із змінами і доповненнями),  беручи до уваги протокол 

засідання конкурсного комітету з надання суб’єктам підприємницької діяльності 

права на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських маршрутах 

загального користування у м. Бориславі  від 22.01.2021 року, виконавчий комітет  

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Затвердити рішення конкурсного комітету з надання суб’єктам 

підприємницької діяльності права на перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом на міських маршрутах загального користування у м. Бориславі від 

22.01.2021 року (протокол від 22.01.2021р № 3). 

 

2. Визнати  переможцем конкурсу на визначення автомобільного перевізника 

на міських автобусних маршрутах загального користування у м.Бориславі на об’єкті 

конкурсу № 3(маршрути № 5 та № 9) перевізника приватне підприємство „Галич-

Авто”. 

 

3. Відділу економіки та торгівлі міської ради (Попелю Леву) підготувати 

договір про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування у м. Бориславі строком на 5 років відповідно до п.2 цього рішення.  

 

4. Координацію роботи щодо виконання  цього рішення покласти на відділ 

економіки та торгівлі. 

 

5. Контроль  за виконанням цього рішення покласти на  заступника міського 

голови Солоненко Світлану.  
 
Міський голова                                      підпис                                 Ігор ЯВОРСЬКИЙ 

 

 



 

ДОДАТОК 

Рішення виконавчого комітету 

від  04 лютого 2021 року №42 

 

Протокол № 3 

22.01.2021р.                                                                                                м. Борислав 

 

10.00 год. 

 

Засідання конкурсного комітету з надання суб’єктам підприємницької діяльності 

права на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на маршрутах 

загального користування у м. Бориславі  

 

Відсутні: Юрій Филипець, Ярослав Лущак, Ольга Рентюк, Ігор  Тарновецький 
 

Порядок денний: 

 

Прийняття рішення про визначення перевізника.  

 

Присутні: 

Голова конкурсного комітету, заступник міського 

голови 

- Світлана Солоненко; 

Заступник голови конкурсного комітету, 

секретар міської ради 

- Юрій Химин 

Секретар конкурсного комітету, головний 

спеціаліст з транспортних перевезень та 

державних закупівель відділу економіки та 

торгівлі 

- Наталія Шкумбатюк 

Члени конкурсного комітету: 

 

Начальник відділу правового забезпечення 

міської ради 

- Оксана Тахтарова 

Голова громадської організації  „Спілка воїнів 

АТО”  

- Ігор Саган 

Начальник сектору групи реагування 

патрульної поліції Бориславського ВП  

Дрогобицького ВП ГУНП України у Львівській 

області, майор поліції 

- Ігор Даців 

Заступник голови міської громадської 

організації пенсіонерів 

 Володимир Демків 

Голова міської організації „Спілка ветеранів 

Афганістану (воїнів-афганців)” 

- Михайло Краснопольський 

 

Голова Бориславської міської громадської 

організації „Асоціація роботодавців 

м.Борислава” 

- Володимир Кришталь 

 

 



СЛУХАЛИ : Світлану Солоненко 

Повідомила, що відповідно до 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 № 1081(зі змінами та доповненнями), виконавчим органом 

Бориславської міської ради, як організатором перевезень на міських автобусних 

маршрутах загального користування у м.Бориславі, оголошувався конкурс з 

надання суб’єктам підприємницької діяльності права на перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом на маршрутах загального користування у м. Бориславі 

на об’єкт конкурсу  №3 та міський маршрут № 6. 

 

Оголошення про проведення конкурсу було оголошено в народному часописі 

„Нафтовик Борислава” за № 79-80(9119-9120) від 04 грудня 2020 року та на веб-

сайті Бориславської міської ради  04 грудня  2020 року , а саме:  

 

№ 

з/п 

Номер 

об’єкту 

конкурсу 

Номерта назвамаршруту К-ть 

автобу 

сів 

Режими: 

роботи, руху, 

інтервал 

Клас 

автобу 

сів 

1. № 3 №5  

(кінець 

вул.Тустановицької,156 -

район Раточина)  

2 Звичайний, 

інтервал руху 

до 40 хв., щоденно  

(з 07:00 год - по 20:00 

год.) 

А 

№ 9 

(вул.Б.Хмельницького (РМУ)- 

кінець вул.І.Мазепи) 

1 Звичайний, 

інтервал руху 

до 90 хв., щоденно (з 

07:00 год. - по 20:00 

год.) 

А 

2. Міський 

маршрут 

№ 6 

№ 6 (кінець вул.С.Бандери 

(буд.154) – вул.І.Франка  

(з розворотом на площі  

перед мостом) 

1 Звичайний, 

інтервал руху 

щогодинно,  

щоденно (з 07:00 

год. - по 21:00 год.) 

 

А 

 

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі – 16 грудня 2020 

року до16:00 год.   

16 грудня 2020 року у журналі реєстрації документів на конкурс 

зареєстровано секретарем комітету документи перевізника – претендента ПП 

„Галич-Авто”, Львівська обл., м.Дрогобич, вул.Федьковича,7/1, подано конверти 

претендентом –перевізником в кількості два (№ 1, №2) . 

Засідання конкурсного комітету з надання суб’єктам підприємницької 

діяльності права на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на 

маршрутах загального користування у м.Бориславі на об’єкті №3 та міському 

маршруті № 6 відбулося 04 січня 2021 року, на якому було розкрито конверти №1 та 

№2 претендента ПП „Галич-Авто” на об’єкт конкурсу № 3 (міські маршрути №5 та 

№ 9)  

На засіданні, яке відбулося 04 січня 2021 року було опрацьовано відповіді на 

запити щодо достовірності поданих документів перевізника- претендента ПП 

„Галич-Авто”, крім інформації Управління Укртрансбезпеки, яку ми отримали на 



сьогоднішній день.  

Запропонувала Наталії Шкумбатюк ознайомити всіх присутніх з відповіддю 

від управління Укртрансбеки у Львівській області  щодо інформації з бази 

ліцензійного реєстру щодо наявності матеріально-технічної бази, на якій 

забезпечується проведення медичного огляду водіїв, їх стажування та інструктажі, а 

також огляд технічного стану автобусів та їх зберігання у разі розміщення такої 

бази на відстані не більш як 20 км від місця формування рейсу, а також інформацію 

щодо несплачених штрафних санкцій, накладених Укртрансбезпекою, або водії 

якого мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (що 

були накладені не пізніше  ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу) . 

Управлінням Укртрансбезпеки надано відповідь щодо запитуваної інформації 

виконавчим комітетом Бориславської міської ради про відповідність перевізника- 

претендента вимогам передбачених Порядком проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування. 

Світлану Солоненко 
Відповідно до постанови КМУ „Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування (із змінами і доповненнями) № 1081 від 3 грудня 2008 року та 

враховуючи те, що конкурсні пропозиції подав один перевізник-претендент, 

рішення про визначення переможця приймається голосуванням простою більшістю 

голосів. 

Членами конкурсного комітету розпочато обговорення щодо  визначення 

переможця конкурсу за об’єктом конкурсу № 3 ( маршрути № 5 та № 9). 

Розпочато голосування за визначення ПП „Галич-Авто” переможцем 

конкурсу за об’єктом конкурсу № 3 ( маршрути № 5 та № 9) та укладання з ним 

Договору про організацію перевезення пасажирів на міському автобусному 

маршруті загального користування строком на 5 років. 

Світлану Солоненко 

Поставила на голосування щодо визначення переможця конкурсу за 

об’єктом конкурсу № 3 ( маршрути № 5 та № 9) ПП „Галич-Авто”. 

 

Результати поіменного голосування 

 

Світлана Солоненко –„За” 

Юрій Химин – „За” 

Оксана Тахтарова– „За” 

Ігор Саган –„За” 

Ігор Даців  – „За” 

Володимир Демків– „За” 

Михайло Краснопольський - „За” 

Володимир Кришталь – „За” 

 

За 8 голосів, проти-0, утримались-0.  Секретар комітету без права голосу. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ : 

1. Конкурс за об’єктом конкурсу № 3 (маршрути № 5та № 9) визнати таким, 

що відбувся. 



2. За результатами голосування подати пропозицію Організатору перевезень-  

виконавчому комітету Бориславської міської ради визначити переможцем конкурсу 

за об’єктом конкурсу № 3(маршрути № 5та № 9) ПП „Галич-Авто”. 

3. Відповідно до п.49 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів 

на автобусному маршруті загального користування, рішення про результати 

конкурсу оформити протоколом, який підписується головуючим, секретарем та 

присутніми членами конкурсного комітету і подати Організатору перевезень 

протягом п’яти робочих днів. 

4. Організатору перевезень: 

4.1)Відповідно до п.51 Порядку проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування, рішення про 

результати конкурсу та визначення переможців та протокол засідання конкурсного 

комітету опублікувати шляхом розміщення  їх на офіційному сайті Бориславської 

міської ради. 

4.2) Відповідно до п.53 Порядку проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування, не пізніше десяти 

робочих днів з дня опублікування свого рішення на сайті Бориславської міської 

ради  укласти з переможцем Договір про організацію перевезення пасажирів на 

міському автобусному маршруті загального користування  на об’єкті № 3 (міські 

маршрути № 5 та № 9) строком на 5 років. 

Підписали: 

 Голова конкурсного комітету          (підпис)                      Світлана Солоненко 

 

Заступник голови конкурсного комітету       (підпис)     Юрій Химин 

 

Секретар конкурсного комітету         (підпис)                   Наталія Шкумбатюк 

 

                                                (підпис)                         Оксана Тахтарова  

 

                                                 (підпис)                         Ігор Саган 

 

                                                 (підпис)                          Ігор Даців 

 

                                                 (підпис)                           Володимир Демків 

 

                                                   (підпис)                         Михайло Краснопольський 

 

                                                    (підпис)                        Володимир Кришталь 

 

 

Керуючий справами виконкому                 (підпис)                Ігор КОБИЛЕЦЬКИЙ 
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