БРИФІНГ
ЗАСТУПНИКА ІЗЮМСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ
КОСТЯНТИНА ПЕТРОВА
ЩОДО СИТУАЦІЇ З ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ ПАСАЖИРІВ
У ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ В ІЗЮМІ
Шановні ізюмчани!
Хочу роз’яснити ситуацію з авто перевезеннями в нашому місті, аби не
виникало жодних інсинуацій і невірної інтерпретації того, що відбувається.
Як ви знаєте, на 21 грудня 2018 року виконкомом було призначено конкурс
на визначення перевізників на більшості маршрутів міста. Для участі в
конкурсі було подано заявки від декількох претендентів на перевезення та
надано відповідні пакети документів. Це ФОП Кругова, ФОП Лимарь та
Ізюмське АТП. У відповідності до чинного законодавства виконавчий
комітет повинен був надати запити до відповідних контролюючих органів,
зокрема до Харківської патрульної поліції на предмет відповідності безпеці
руху та технічного стану автобусів-претендентів. Напередодні 20 грудня
відбулась сесія Ізюмської міської ради, на якій депутати та представники
громадськості звернулись із заявами, в яких виказали занепокоєння
технічним станом громадського транспорту. А патрульна поліція надала
зовсім протилежну інформацію, що найбільший перевізник - це Ізюмське
АТП , 28 одиниць транспорту якого бере участь у конкурсі, знаходиться
навпаки, в ідеальному технічному стані. А громадський транспорт інших
перевізників взагалі не має бути допущено до конкурсу. Це відразу
викликало великі сумніви. Оскільки на технічний стан Ізюмського АТП
постійно надходять скарги (відпадають двері, колеса, холодно та брудно у
салоні, тече дах, поломані сидіння та поручні), це бачать всі мешканці
нашого міста, які ним користуються. Для прикладу, можу навести, що у
неділю 27 січня на автобусній зупинці «Пам’ятник», що розташована на трасі
Київ – Харків – Довжанський, де дорога в ідеальному стані, у автобуса
відвалились колеса.
Враховуючи занепокоєння громадян, звернення депутатів та інформацію
Харківської патрульної поліції, конкурсним комітетом 21 грудня
одноголосно було прийнято рішення про перенесення, зауважу, не відміну, а
саме перенесення, конкурсу на 15 березня 2019 року для більш детального
вивчення ситуації з технічним станом автотранспорту, аби остаточно навести
лад в громадських перевезеннях.
Після цього виконавчим комітетом як замовником міських перевезень було
запропоновано перевізникам, які раніше обслуговували відповідні маршрути,
продовжити свою роботу на них і укласти короткострокові договори (у
відповідності до Цивільного кодексу України) до моменту остаточного
завершення конкурсу. Адже для міської влади першочергове завдання – це
комфорт і безпека ізюм чан. Оскільки саме це наполегливо вимагають
мешканці нашого міста. ФОП Кругова такі угоди уклала, а Ізюмське АТП й

досі нехтує рішенням виконкому, не думаючи про те, як громаді
пересуватись містом, особливо у зимову пору.
Натомість патрульною поліцією Харківською області на початку січня ,а
також 29 січня, неодноразово проводились незрозумілі перевірки автобусів в
нашому місті, що фактично привело до блокування руху громадського
транспорту і відповідно транспортного колапсу в місті. Це є перевищенням їх
повноважень, оскільки вони вдались до коментарів щодо сумнівів
правомірності проведення конкурсу та прийняття відповідних рішень
виконавчим комітетом, що взагалі не належить до їх компетенції.
Вийшло так, що через бездіяльність Ізюмського АТП в заручниках
опинились мешканці міста, оскільки не відбувається належного
обслуговування громадським транспортом. Натомість, аби виправдати свою
безвідповідальність, Ізюмське АТП звинувачує виконком у ситуації, що
склалася в місті. Разом з тим підприємство постійно шантажує виконавчий
комітет як замовника конкурсу перевезень тим, що ми повинні їх негайно
визнати переможцями, або вони будуть зупиняти перевезення пасажирів в
місті.
Але, хочу запевнити, що виконавчий комітет буде жорстко контролювати
питання технічного станку громадського транспорту, аби задовольнити
нагальні вимоги ізюм чан щодо комфортного і безпечного перевезення.
Конкурс однозначно відбудеться в межах чинного законодавства, будуть
обрані переможці. Маю надію, що технічний стан автобусів поліпшиться, і
перевізники з більшою повагою будуть ставитись до своїх пасажирів та
виконувати умови, встановлені замовником перевезень – виконавчим
комітетом Ізюмської міської ради.

