Протокол №8
засідання конкурсного комітету з перевезення пасажирів на
автомобільному транспорті в місті Первомайськ
23.10.2019 року
м. Первомайськ
10-00год.
Малий зал (к.302)
Конкурсний комітет: за списком – 16; присутні – 10, відсутні – 6.
В засіданні конкурсного комітету взяли участь:

Голова конкурсного комітету:
Кукуруза Олександр
Вячеславович

- перший заступник міського голови
Секретар конкурсного комітету:

Вердиш Людмила
Володимирівна

- головний спеціаліст сектору з питань
енергоефективності, транспорту та зв’язку управління
економіки міської ради
Члени конкурсного комітету:

Колесніченко О.А., Богульський В.А., Дмитрієва Т.А., Йонга В.С., Малиновський Ю.О.,
Слюсаренко В.І., Фомінцев О.Г., Фролова Т.Є.
Присутні запрошені:
Скулме І.О.

- начальник відділу економіки та інвестицій управління
економіки міської ради

Бандура О.І.

- завідувач сектору з питань енергоефективності,
транспорту та зв’язку управління економіки міської ради
- головний спеціаліст – юрисконсульт юридичного відділу
апарату виконавчого комітету міської ради

Полякова О.С.

А також присутні:
Камінський І.С. – керівник ТОВ «Голта Автотранс»;
Представник засобів масової інформації
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розкриття пакету №2, який надійшов для участі у конкурсі на здобуття права
здійснення перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в
місті Первомайськ від перевізника – претендента, розгляд документів.

1.1. Доповідь робочого органу, керівника комунального підприємства Первомайської
міської ради «Управління пасажирських перевезень», Слюсаренко В.І. щодо аналізу
документів (вмісту пакету №1), який надійшов від перевізника – претендента для участі у
конкурсі на здобуття права здійснення перевезення пасажирів на автобусних маршрутах
загального користування в місті Первомайськ.
1.2. Висновки робочого органу.
2. Визначення переможців конкурсу.
3. Різне.

По першому питанню:
Відкрив засідання голова конкурсного комітету Кукуруза О.В., який повідомив, що на
засіданні присутні 10 членів конкурсного комітету (із правом голосу – 9), відсутні – 6.
Кворум відбувся, тому засідання конкурсного комітету можна вважати правомочним.
Голова конкурсного комітету ознайомив присутніх з порядком денним та поставив
його на голосування.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

ПІБ члена конкурсного комітету
Кукуруза Олександр Вячеславович
Колесніченко Ольга Анатоліївна
Богульський Володимир Анатолійович
Дмитрієва Тетяна Анатоліївна
Малиновський Юрій Олександрович
Слюсаренко Вікторія Іванівна
Фомінцев Олександр Григорович
Фролова Тетяна Євгенівна
Разом:

Результати голосування
За
Проти Утримався
+
+
+
+
+
+
+
+
8
0
0

Результати голосування: «за» - 8;
«проти» - 0;
«утримались» - 0.
Вирішили:
1. Розпочати роботу відповідно до порядку денного.
Голова конкурсного комітету довів до відома присутніх, що відповідно до рішення
виконавчого комітету Первомайської міської ради від 13.09.2019 року № 431 «Про
призначення конкурсу на здобуття права здійснення перевезень пасажирів на міських
автобусних маршрутах загального користування в місті Первомайськ» на конкурс винесено
один об’єкт, а саме: пакет №22 (маршрути №11 «вул. Олександра Коротченка – вул. Сидора
Ковпака» (гр.1), №61 «вул. Олександра Коротченка – вул. Сидора Ковпака» (гр.1)).
Секретар конкурсного комітету Вердиш Л.В. передала журнал реєстрації документів
для участі у конкурсі голові конкурсного комітету Кукурузі О.В., зауваживши, що конверти
(пакети) з позначками №1 та №2 від перевізників – претендентів надійшли з дотриманням
термінів подачі документів.
Голова конкурсного комітету Кукуруза О.В. та секретар Вердиш Л.В. перейшли до
розкриття пакету (конверту) з позначкою «№2», що надійшов від перевізника – претендента.
Голова конкурсного комітету повідомив, що конверт (пакет) з позначкою «№2»
містить заяву на участь у конкурсі за об’єктом конкурсу (пакетом) №22 (маршрути №11

«вулиця Олександра Коротченка – вулиця Сидора Ковпака» (гр.1), №61 «вулиця Олександра
Коротченка – вулиця Сидора Ковпака» (гр.1).
Голова конкурсного комітету надав слово керівнику робочого органу Слюсаренко В.І.
Слюсаренко В.І. довела до відома присутніх, що рішенням виконавчого комітету
Первомайської міської ради від 13.09.2019 року № 431 «Про призначення конкурсу на
здобуття права здійснення перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах
загального користування в місті Первомайськ» визначено дату проведення конкурсу, об’єкт
та умови конкурсу, а також зазначила, що оголошення про проведення конкурсу, робочим
органом, опубліковано в газеті «Вісник Первомайська» 14 вересня 2019 року № 67(1624).
Слюсаренко В.І. повідомила, що, відповідно до розпорядження міського голови від
04.10.2019 року №265-р «Про склад робочої групи з відкриття конвертів (пакетів) з
позначкою «№1» та передачі їх робочому органу для опрацювання, які надані перевізникамипретендентами і містять документи для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на
автобусних маршрутах загального користування в місті Первомайськ» 09.10.2019 року о 1000 годині (каб. № 302) на засіданні робочої групи відкрито конверт (пакет) з позначкою № 1,
складено опис його вмісту та прийнято для опрацювання робочим органом.
Відповідно до пункту 14 Постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008
року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування» робочим органом направлено запити до
відповідних служб щодо надання інформації, а також проаналізовано документи, які
надійшли від перевізника – претендента у конверті (пакеті) з позначкою №1 для участі у
конкурсі.
Слюсаренко В.І. озвучила, що комплектність документів, поданих перевізниками –
претендентами для участі у конкурсі відповідає статті 46 Закону України «Про автомобільний
транспорт» та додаткам 1-4 Постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №
1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування».
Слюсаренко В.І. підсумувала:
1.
Перевіривши та проаналізувавши дані від перевізника – претендента ТОВ «Голта
Автотранс» вміст конверту (пакету) з позначкою № 1, відповідає пункту 29 Постанови КМУ
від 3 грудня 2008 р. N 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на автобусному маршруті загального користування».
2.
Транспортні засоби, що пропонуються ТОВ «Голта Автотранс»до використання на
автобусних маршрутах, що є об’єктом конкурсу не відповідають умові конкурсу «не старше
10 років», не мають елементів доступності автобуса для осіб з інвалідністю та інших мало
мобільних груп населення, а також сертифікатів відповідності екологічним нормам (категорії
Євро -3 і вище). Транспортні засоби, зазначені як такі, що використовуються для
забезпечення перевезень пасажирів на міських маршрутах загального користування (об’єктах
попередніх конкурсів) у Договорах № 55, 60 та 61 з перевезення пасажирів, які укладені між
Організатором та ТОВ «Голта Автотранс».
Відповідно статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» у разі
відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відповідають умовам конкурсу, вони
мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що
містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує
використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект-зобовязання щодо
оновлення парку автобусів на цьому маршруті (на визначений період до п’яти років).
Слово взяла завідувач сектору з питань енергоефективності, транспорту та зв’язку
управління економіки міської ради Бандура О.І. та зазначила, що в даному в аналізі та
висновку робочого органу:
1. Не вірно вказана дата випуску автотранспортного засобу Рута СПВ 33021 ПЕ, ВЕ
82-31 АА, а саме: у пункті 2.1.- 2006 рік випуску (за даними перевізника – претендента – 2005
рік).

2. У висновку робочого органу не зазначено, що транспортний засіб Рута СПВ 33021
ПЕ, (ВЕ 82-31 АА) – пасажиромісткість – 16- (мікроавтобус), який пропонується
перевізником – претендентом до використання не відповідає умовам конкурсу за класом та
пасажиромісткістю, а також вказаний як резервний транспортний засіб у пункті 1.2 Договору
про здійснення перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального
користування в місті Первомайськ від 05.04.2019 року №60, укладеному Організатором
перевезень з ТОВ «Голта Автотранс».
3. Транспортний засіб ПАЗ 3205 1110 (ВЕ 67-62 АА) – пасажиромісткість – 23, у
висновку робочого органу зазначено як такий, що використовується на міських автобусних
маршрутах, об’єктах попередніх конкурсів: № 9/59 «Пологовий будинок – Цукровий завод»
та № 1/51 «Котеджі –вул. Корабельна»,18гр., № 8/58 «ЗОШ № 7 – Автовокзал» та № 1/51
«Котеджі –Корабельна»,12гр., проте аналіз не містить інформацію, що використання даного
транспортного засобу на об’єкті конкурсу №22 не перешкоджатиме виконанню зобов’язань
перевізника за іншими договорами про здійснення перевезень пасажирів на міських
автобусних маршрутах загального користування в місті Первомайськ.
Колесніченко О.А. зауважила Слюсаренко В.І. про необхідність відображення у
висновку інформації про використання конкретного транспортного засобу на конкретному
маршруті (по годинах відправлення з кінцевих зупинок), оскільки відсутність такої
інформації може поставити під загрозу вчасне виконання графіків руху (використання одного
й того ж транспортного засобу на декількох маршрутах одночасно).
Слюсаренко В.І. повідомила присутніх про те, що використання транспортного засобу
ПАЗ 3205 1110 (ВЕ 67-62 АА) для обслуговування об’єкту конкурсу №22 не перешкоджає
виконанню зобов’язань за іншими існуючими договорами перевізника – претендента.
Виступив керівник ТОВ «Голта Автотранс» Камінський І.С. щодо зростання цін на
обслуговування, запчастини та комплектуючі до автотранспорту та зауважив щодо існуючої
заборгованості перед підприємством за перевезення пільгових категорій пасажирів.

По другому питанню:
Голова конкурсного комітету Кукуруза О.В. запропонував продовжити роботу
конкурсного комітету та провести голосування на закритому засіданні.
Беручи до уваги, інформацію Бандури О.І., а також, враховуючи те, що документи для
участі у даному конкурсі подав лише один претендент, запропонував продовжити роботу
конкурсного комітету: погодити використання автотранспортних засобів, запропонованих
перевізником – претендентом для використання на міських маршрутах загального
користування №№11/61 «вул. Олександра Коротченка – вул. Сидора Ковпака» та продовжити
подальший розгляд визначення перевізника – переможця конкурсу.
Дана пропозиція поставлена на голосування.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ПІБ члена конкурсного комітету
Кукуруза Олександр Вячеславович
Колесніченко Ольга Анатоліївна
Богульський Володимир Анатолійович
Дмитрієва Тетяна Анатоліївна
Йонга Володимир Сергійович
Малиновський Юрій Олександрович
Слюсаренко Вікторія Іванівна
Фролова Тетяна Євгенівна
Фомінцев Олександр Григорович
Разом:

Результати голосування
За
Проти Утримався
+
+
+
+
+
+
+
+
+
9
0
0

Результати голосування: «за» - 9;
«проти» - 0;
«утримались» - 0.
Вирішили:
1. Погодити перевізнику – претенденту Товариству з обмеженою відповідальністю
«Голта Автотранс» використання автотранспортних засобів, запропонованих ним для
обслуговування міських автобусних маршрутів загального користування №№11/61 «вул.
Олександра Коротченка – вул. Сидора Ковпака».
Слово взяв голова конкурсного комітету Кукуруза О.В. та зазначив, що відповідно до
статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт»: у разі відсутності перевізників –
претендентів, які мають автобуси, що відповідають умовам конкурсу, конкурс проводиться
серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що
відповідають вимогам безпеки, але не відповідають умовам конкурсу за класом,
пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням поданих інвестиційних
проектів- зобов’язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім
вимогам, у термін до п’яти років.
Договір з переможцем конкурсу органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування укладають на термін від трьох до п’яти років.
З метою забезпечення перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах
загального користування №11/61 «вул. Олександра Коротченка – вул. Сидора Ковпака»,
беручи до уваги те, що станом на 23.10.2019 року перевезення пасажирів за даними
маршрутами здійснюються за тимчасовим договором, термін якого закінчується 01.12.2019
року, голова конкурсного комітету запропонував визначити переможцем Товариство з
обмеженою відповідальністю «Голта Автотранс» та укласти з ним договір про перевезення
пасажирів терміном на 3(три) роки і поставив дану пропозицію на голосування.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ПІБ члена конкурсного комітету
Кукуруза Олександр Вячеславович
Колесніченко Ольга Анатоліївна
Богульський Володимир Анатолійович
Дмитрієва Тетяна Анатоліївна
Йонга Володимир Сергійович
Малиновський Юрій Олександрович
Слюсаренко Вікторія Іванівна
Фролова Тетяна Євгенівна
Фомінцев Олександр Григорович
Разом:

Результати голосування
За
Проти Утримався
+
+
+
+
+
+
+
+
+
9
0
0

Результати голосування: «за» - 9;
«проти» - 0;
«утримались» - 0.
Вирішили:
1. Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської міської ради)
визначити переможцем за об’єктом конкурсу (пакетом) №22 Товариство з обмеженою
відповідальністю «Голта Автотранс» та укласти договір на обслуговування маршрутів,
зазначених у пакеті №22 терміном на 3 роки.

