Суть пропозиції, що до забезпечення проекту по здійсненню
контрольованих пасажирських перевезень на нових екологічно - чистих
міських автобусах в яких передбачено комфортне перевезення пасажирів
на візку з фізичними вадами .
Напрямок:
Створення автобусного парку комунальним підприємством «Перевізником» із нових
екологічно - чистих міських автобусах (на 19-20 сидячих місць) в яких передбачено
комфортне перевезення пасажирів на візку з фізичними вадами для здійснення
контрольованих пасажирських перевезень в області.
Ціль:
- покращити комфортність перевезення пасажирів;
--зменшити собівартості перевезень та вартість квитків;
- зменшити щорічні викиди шкідливих речовин автотранспортом;

Пропозиція що забезпечення:
Компанія MG STAR INC пропонує виконання генерального підряду за умови «Під ключ» із
залученням пільгових кредитних, фінансових коштів на придбання нових екологічно чистих міських газових автобусів ISUZU A092G6 категорії М3 клас1 (на 19-20 сидячих
місць) в яких передбачено перевезення пасажирів з фізичними вадами (на візку) - 65
одиниць за ціною 67140дол.США на суму 4364100дол.США (113 466 600.00грн.) та
строїть за допомогою субпідрядника ТОВ «МІКРОМЕТАН Україна», на території вказаній
«Перевізником», відомчу міні АГНКС модульного типу на 4 заправних пости, вартістю
687000дол.США ( 17862000.00грн.) для забезпечення автобусів компримованим
(стислим) природним газом –метан.
Сума кредитних інвестицій складе – 5051100 дол. США (131 328 600.00грн.)
Після чого, субпідрядник «МІКРОМЕТАН Україна» надає гарантію на газозаправне
компресорне обладнання 10 років,та підписує договір на технічне обслуговування
газового обладнання на мини АГНКС та автобусах.
Для доповнення забезпечення зменшення собівартості пробігу на автобусі, згідно
договору буде поставлятися природний газ за ціною нижче на 10% від вартості газу в
діючих мережах.

Дане рішення реалізації проекту дасть змогу:
- значно зменшити щорічні викиди шкідливих речовин автомобілями;
- скоротити на 50% витрати підприємства на придбання бензину та дизпалива;
- зменшити собівартість перевезень та вартість квитків.
- подовжити міжремонтний строк експлуатації двигунів автобусів;
- скоротити витрати на холостий пробіг до місцевих автозаправок та більш раціонально
використовувати робочий час водіїв та працівників яких обслуговує даний автотранспорт;
- забезпечити більш чіткий контроль за витратами палива водіями на виробничі потреби,
так як розкрадання неможливе;
- взяти участь в державній програмі про перехід на альтернативні джерела палива і
зниження рівня викидів СО2 автомобільним транспортом. Досягнення цілей Кіотського
протоколу, щодо обмеження викидів парникових газів в атмосферу та зменшення
екологічного податку;
- збільшити доходи за рахунок зменшення собівартості пасажирських перевезень;
- порівняно невеликий (12-14місяців) термін окупності розміщення відомчої міні АГНКС;
- пріоритетне право при затвердженні автобусних маршрутів через спальні райони міст.

Кредитування для обласних проектів надається під банківську гарантію українських
банків, надану під заклад майна фонду, створеного ОДА чи під заклад майна Замовника.

Министерство инфраструктуры Украины предлагает классифицировать автобусы
общего пользования по их конструкционным особенностям с определением класса,
комфортности, сферы использования и режима движения.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры со ссылкой на
подготовленный и обнародованный проект приказа о внесении изменений в Порядок
определения класса комфортности автобусов.
Согласно сообщению, проект приказа предполагает разделение автобусов по
максимальной массе на две категории - М2 (не более 5 тонн) и М3 (более 5 тонн).
Автобусы вместимостью до 22 пассажиров предлагается делить на два класса: А
(предназначенные для пассажиров с сидячими и стоячими местами) и В (для перевозки
только сидячих пассажиров). Автобусы вместимостью более 22 пассажиров предлагается
делить на три класса: I (с конструкцией, позволяющей свободное перемещение
пассажиров), II (с конструкцией, допускающей сидячие и не более двух стоячих мест), III
(с конструкцией только для сидячих пассажиров).
В зависимости от особенностей конструкции Мининфраструктуры намерено
классифицировать автобусы по протяженности маршрутов. «В частности, автобусы
категории М2 класса А, М3 класса А и М3 класса І могут использоваться на городских и
пригородных маршрутах, М2 класса В – на городских, пригородных и междугородних
маршрутах до 150 км; М3 класса В и М3 класса ІІ – на городских, пригородных,
междугородних и международных маршрутах», – сказано в сообщении.
Кроме того, согласно предлагаемой классификации, пересматривается способность
автобусов к перевозке пассажиров на маршрутах общего пользования в режимах
экспресс-такси и маршрутных такси. В частности, разрешенный режим движения для
автобусов класса А, В, ІІ – обычный, экспресс и маршрутное такси, класса І и ІІІ –
обычный и экспресс.

ВІДГУК ЗАМОВНИКА

Мини АГНКС для забезпечення моторним паливом 12 відомчих автомобілів Газове господарство
с. Таромське, Дніпропетровської області. ПАТ «ДНІПРОГАЗ»

.

