
















Таня ПУЗАНОВА, кер1вник ТОВ "Бериславпастранс", яка вiдпoвiлa, 
що передрейсовий огляд вод1я здшснюе медична сестра з села Новорайськ, 
а на момент подач! документ1в на участь у конкурс! i до 01 листопада 
2019 року зд!йснювала Гольдша Т.П. 

Вир1шили запросити кергвника ФОП Амел1на Дмитра Олександровича, 
В1КТор1я АСКЕРОВА, головний спец1ал1ст управл1ння економ1чного 

розвитку та 1нфраструктури районно! державно! адм1н1страц11, секретар 
конкурсного ком1тету запросила кер1вника ФОП Амелша Дмитра 
Олександровича. 

Олекс1Й ЧАЧ1БАЯ, голова Сп1лки роботодавц1в, товаровиробник1в 
та П1дприемц1в Бериславського району, який запитав: "Як плануете повернути 
борг по податкам?" 

Дмитро АМЕЛШ, ф1зична особа-П1дприемець, який в1дпов1в, 
що у зв'язку 13 значною сумою боргу зд1Йснювати погашения у чотири етапи, 
так як суму велика перш! кошти над!йдуть до к!нця листопада поточного року. 

Олекс!й ОВЧАРОВ запитав: "Чому з 32 транспортних засоб!в 
зареестровано т!льки 22 транспортних засоби?". 

Дмитро АМЕЛШ, ф!зичний особа-п!дприемець, в!дпов!в, що вс! зад!ян! 
автобуси на маршрутах зареестрован! у единому реестр! Чорноморського 
м!жрег!онального управл!ння Укртрансбезпеки. 

Трина ДРОБИШ, перший заступник голови районноТ державно! 
адм!н!страц!1, заступник голови конкурсного ком!тету, звернула увагу 
на пост!йн! зриви рейс!в перев!зником. Пов!домила про зм!ни умов 
на маршрут! Шляхове - Берислав АС, що будуть зм!нен! умови договору 
на б!льш жорстк!ш! в частин! роз!рвання договору замовником перевезень 
в односторонньому порядку протягом 90 дн!в. 

Олекс!й ЧАЧ1БАЯ, голова Сп!лки роботодавц!в, товаровиробник!в 
та п!дприемц!в Бериславського району, вин!с на розгляд питания 
щодо регулярност! рейс!в ФОП Амел!на Дмитра Олександровича. 

Дмитро АМЕЛШ, ф!зична особа-п!дприемець, в!дпов!в, що врахуе вс! 
зауваження та виправить вс! недол!ки з обслуговування маршрут!в. 

Слухали Олекс!й ЧАЧ1БАЯ, голову Сп!лки роботодавц!в, 
товаровиробник!в та п!дприемц!в Бериславського району, який запропонував 
допустити Bcix перев!зник!в до участ! у конкурс!. 

Слухали 1рину ДРОБИШ, першого заступника голови районно! 
державно! адм!н!страц!1, заступника голови конкурсного ком!тету, яка винесла 
на голосування пропозиц!ю допустити до участ! у конкурс! перев!зника 
ТОВ "Бериславпастранс": 

Дробит ТА. - ЗА Шаповалов С.С. - ЗА 
Чач!бая О.Г. - ЗА Сенченкова Я.О. - утрималась 
Сорочинський Ю.П. - ЗА Сапун О.П.- ЗА 
Литвиненко Н. М.— ЗА Шпитальна Ю.В. - ЗА 
СмецьД.С- ЗА Овчаров О.С. - ЗА 
Баева Л.М. - ЗА 














