
Протокол №1
засідання конкурсного комітету з перевезення пасажирів на автомобільному

транспорті в місті Первомайськ

13.02.2020 року м. Первомайськ
10-00 год. Малий зал (к.302)

Конкурсний комітет: за списком – 16; присутні – 10, відсутні – 6.

В засіданні конкурсного комітету взяли участь:

Голова конкурсного комітету:

КУКУРУЗА Олександр - перший заступник міського голови

Секретар конкурсного комітету:

ВЕРДИШ Людмила - головний спеціаліст сектору з питань
енергоефективності, транспорту та зв’язку управління
економіки міської ради

Члени конкурсного комітету:

КОЛЕСНІЧЕНКО Ольга, ЙОНГА Володимир, МАЛИНОВСЬКИЙЮрій, ОСТРОВСЬКИЙ
Дмитро, СЛЮСАРЕНКО Вікторія, ФОМІНЦЕВ Олександр, ФРОЛОВА Тетяна, ЦИХОНЯ
Василь.

Присутні запрошені:

СКУЛМЕ Ірина - начальник відділу економіки та інвестицій управління
економіки міської ради

БАНДУРА Ольга - завідувач сектору з питань енергоефективності,
транспорту та зв’язку управління економіки міської ради

ПОЛЯКОВА Олена - начальник юридичного відділу апарату виконавчого
комітету міської ради

А також присутні:

КУЛАЧИНСЬКИЙЮрій – керівник ПП «Євротранс Юг»
ЛОСИНЕЦЬ Олексій – журналіст видання «Перевізник»
БОНДАРЧУК Сергій – секретар міської ради
КОРНІЛО Олександр - представник Управління Укртрансбезпеки в Миколаївській області
Представник засобів масової інформації



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розкриття пакетів №2, які надійшли 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», Вікторії Слюсаренко щодо аналізу документів
(вмісту пакетів №1), які надійшли 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 Олександр Кукуруза, 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 довів до відома
присутніх, що відповідно до рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради від
10.01.2020 року № 14 «Про призначення конкурсу на здобуття права здійснення перевезень
пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в місті Первомайськ» на
конкурс винесено два об’єкти, а саме:

1. Пакет №1 (маршрути: №101 «Цукровий завод – вул. Корабельна» (гр.5), №103 «вул. Дачна -
Котеджі» (гр.1)).

2. Пакет №7 (маршрут №102 «вул. Корабельна – вул. Рожева» (гр.2)).
Секретар конкурсного комітету Людмила Вердиш передала журнал реєстрації документів для

участі у конкурсі голові конкурсного комітету Олександру Кукурузі зауваживши, що конверти
(пакети) з позначками №1 та №2 від перевізника – претендента надійшли з дотриманням термінів
подачі документів.

Відповідно до розпорядження міського голови від 28.12.2019 року №354-р «Про склад
робочої групи з відкриття конвертів (пакетів) з позначкою «№1» та передачі їх робочому органу для
опрацювання, які надані перевізниками - претендентами і містять документи для участі у конкурсі з
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в місті Первомайськ»,
31.01.2020 року о 10-00 годині (каб. № 302) на засіданні робочої групи відкрито конверти (пакети) з
позначкою «№1●» та «№1■», складено опис вмісту за кожним пакетом та вміст прийнято для
опрацювання робочим органом, про що зазначено у журналі реєстрації.

Людмила Вердиш зауважила, що відповідно до пункту 4 зазначеного розпорядження міського
голови визначено: у термін до 10.02.2020 року Робочому органу (комунальному підприємству
Первомайської міської ради «Управління пасажирських перевезень» надати Організатору у
письмовому вигляді висновки (результати опрацювання) вмісту конвертів (пакетів) з позначкою №1,
проте результати опрацювання надходили двічі, обидва рази з порушенням термінів, а саме: №
690/03.01-21 надійшов 11.02.2020 року та №732/03.01-21 надійшов 13.02.2020 року. Людмила
Вердиш звернулась до керівника робочого органу Вікторії Слюсаренко за уточненням: який з
висновків брати до уваги при розгляді конкурсних пропозицій та долучити до протоколу? Вікторія
Слюсаренко уточнила: №732/03.01-21, який надійшов 13.02.2020 року.

Голова конкурсного комітету Олександр Кукуруза та секретар Людмила Вердиш перейшли до
розкриття пакетів (конвертів) з позначкою «№2», що надійшли від перевізника – претендента.



Голова конкурсного комітету повідомив, що конверт (пакет) з позначкою «№2●», що
надійшов від приватного підприємства «Євротранс Юг» містить заяву на участь у конкурсі за
об’єктом конкурсу (пакетом) №1 (маршрути №101 «Цукровий завод – вул. Корабельна» (гр.5), №103
«вул. Дачна - Котеджі» (гр.1)) та надав слово для доповіді Вікторії Слюсаренко.

Вікторія Слюсаренко озвучила дату публікації оголошення (11 січня 2020 року №3-4 (1658)
газети «Вісник Первомайська»), а також навела перелік служб, до яких робочим органом направлено
відповідні запити, перерахувала вміст пакету «№1●», який прийняла до опрацювання, проведення
аналізу та надання висновків та перейшла до озвучення висновків.

Робочим органом встановлено, що пакет документів (вміст) з позначкою «№1●», відповідає
пункту 29 Постанови КМУ від 03.12.2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (далі:
Постанова 1081) та рішенню виконавчого комітету Первомайської міської ради від 10.08.2018 року
№ 361 «Про затвердження умов та порядку проведення конкурсу на здобуття права здійснення
перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в місті Первомайськ» (далі:
рішення виконкому №361).

Голова конкурсного комітету звернувся до Вікторії Слюсаренко із запитанням щодо
відповідності вмісту конверту з позначкою «№1●» пункту 3.1.6 рішення виконкому №361, а саме: чи
зазначено на документі, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, дату проведення
конкурсу? Керівник робочого органу Вікторія Слюсаренко доповіла, що дата проведення конкурсу
на квитанції про сплату відсутня та продовжила доповідь:

1. При проведені аналізу відповідності транспортних засобів зазначених у документах, поданих
перевізником - претендентом на участь у конкурсі, транспортні засоби перевізника відповідають
вимогам конкурсу, які зазначені у рішенні виконкому від 10.01.2020 року № 14 в частині марки та
моделі транспортного засобу, пасажиромісткості, строку експлуатації, екологічним показникам.
Транспортні засоби які пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших мало мобільних
груп населення становить 33% загальної кількості автобусів поданих перевізником, що не відповідає
пункту 1.4.3.3. умов проведення конкурсу, затверджених рішення № 361 від 10.08.2018 року.

2. У відомостях про додаткові умови обслуговування маршруту, як додаткову умову,
перевізник зазначає:
- забезпечувати перевезення пасажирів за розпорядженням міського голови у випадку ліквідації
наслідків аварій, проведення загальноміських заходів, що вже передбачено підпунктом 2.3.24 чинних,
станом на дату подачі документів, договорів, укладених з перевізником - претендентом;
- забезпечувати безкоштовне перевезення дітей з інвалідністю за рахунок витрат підприємства:
відповідно до статті 38-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в
Україні», що вже передбачено підпунктом 2.3.27 чинних, станом на дату подачі документів,
договорів, укладених з перевізником - претендентом та статтею 37 Закону України «Про
автомобільний транспорт».

3. Cертифікат відповідності UA 1/162/0016969-14 має термін дії: 20 березня 2014 року до 18
березня 2015 року та в ході засідання повідомила, що на запит від 12.02.2020 р. № 20 щодо
підтвердження дійсності сертифікату станом на дату подачі документів перевізником- претендентом
на участь у конкурсі, отримала відповідь від Приватного акціонерного товариства «Часівоярські
автобуси» (лист від 13.02.2020 року № 58).

Завідувач сектору з питань енергоефективності, транспорту та зв’язку управління економіки
міської ради Ольга Бандура, ознайомившись на засіданні з листом № 58 від 13.02.2020 р., звернулася
до Вікторії Слюсаренко з питання підтвердження дійсності сертифікатів відповідності Приватним
акціонерним товариством «Часівоярські автобуси», якщо зазначене підприємство не є визначеним
або уповноваженим органом видавати такі сертифікати. Начальник юридичного відділу апарату
виконавчого комітету міської ради Олена Полякова зауважила, що у разі уточнення питань щодо
видачі сертифікатів відповідності чи встановлення терміну їх дії робочому органу (Слюсаренко) слід
звертатися до визначеного або уповноваженого органу з видачі зазначених сертифікатів, ПрАТ
«Завод «Часівоярські автобуси» таким не є.

У висновку Робочого органу зазначено, що при проведенні ним аналізу відповідності
транспортних засобів перевізника, заявлених перевізником – претендентом для участі у конкурсі,



встановлено відповідність у частині марки, моделі, пасажиромісткості, строку експлуатації та
екологічних показників.

У ході обговорення доповідачу Вікторії Слюсаренко поставлено ряд запитань щодо
підтвердження відповідності транспортних засобів, заявлених перевізником - претендентом нормам
екологічності та пристосованості для перевезення маломобільних груп населення.

Вікторія Слюсаренко повідомила, що перевізником - претендентом для участі у конкурсі
заявлено, як резервний, у пакетах (конвертах) з позначкою «№1●» та «№1■» один транспотний засіб,
пристосований для перевезення маломобільних груп населення.

На засіданні конкурсного комітету встановлено, що транспортний засіб Рута 23, державний
реєстраційний номер ВЕ 9280 АА, заявлений перевізником - претендентом, як резервний,
пристосований для перевезення пасажирів на інвалідних візках, що частково відповідає вимогам
пункту 10 Постанови КМУ від 03.12.2008 р. № 1081.

Голова конкурсного комітету повідомив, що конверт (пакет) з позначкою «№2■», який
надійшов від приватного підприємства «Євротранс Юг» містить заяву на участь у конкурсі за
об’єктом конкурсу (пакетом)№7 (маршрут №102 «вул. Корабельна- вул. Рожева» (гр.2)).

Голова конкурсного комітету надав слово керівнику робочого органу для доповіді щодо аналізу
та висновків за підсумкам опрацювання документів, що увійшли до конверту (пакету) з позначкою
«№1■»

Вікторія Слюсаренко доповіла, що наданий пакет документів відповідає пункту 29 Постанови
КМУ 1081 та рішенню виконкома № 361.

Ольга Бандура звернулася до керівника робочого органу Вікторії Слюсаренко з питання
уточнення по доповіді, а саме: наявності засвідчення копії ліцензії, яка міститься у конверті
позначкою «№1■». Вікторія Слюсаренко повідомила, що дана копія завірена керівником ПП
«Євротранс Юг».

Ольга Бандура звернула увагу присутніх, що 31.01.2020 року на засіданні робочої групи з
відкриття конвертів з позначкою «№1», представником робочого органу було озвучено, що копія
ліцензії, що містилася у пакеті (конверті) з позначкою «№1■» не завірена, про що зроблена
відповідна відмітка в описі документів, наданих Робочому органу Організатором для опрацювання,
який засвідчено підписами Вікторії Слюсаренко та Людмили Вердиш та наголосила, що, з метою
додержання вимог Постанови КМУ №1081, уникнення порушень та непорозумінь, наразі, при
озвученні підсумків проведеного Робочим органом аналізу документів та висновків, необхідно
доводити до відома присутніх виключно достовірну інформацію.

Вікторія Слюсаренко продовжила свою доповідь:
1. При проведені аналізу відповідності транспортних засобів зазначених у документах, поданих

перевізником - претендентом на участь у конкурсі, транспортні засоби перевізника відповідають
вимогам конкурсу, які зазначені у рішенні виконкому від 10.01.2020 року № 14 в частині марки та
моделі транспортного засобу, пасажиромісткості, строку експлуатації, екологічним показникам.
Транспортні засоби які пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших мало мобільних
груп населення становить 33% загальної кількості автобусів поданих перевізником, що не відповідає
пункту 1.4.3.3. умов проведення конкурсу, затверджених рішенням № 361.

2. Сертифікат відповідності та додатки до нього серія ВГ зареєстровано в реєстрі за №
UA1.181.0038658-15, термін дії з 23 червня 2015 року до 22 червня 2016 року.

Вікторія Слюсаренко озвучила лист Приватного акціонерного товариства «Часівоярські
автобуси», який є відповіддю на запит робочого органу, направленого 12.02.2020 року.

Оскільки, попередньо, в ході засідання, начальником юридичного відділу апарату
виконавчого комітету міської ради Оленою Поляковою надано зауваження щодо листа ПрАТ
«Часівоярські автобуси», зазначений лист не взято до уваги.

3. У відомостях про додаткові умови обслуговування маршруту, як додаткову умову, Перевізник
зазначає:

- забезпечувати перевезення пасажирів за розпорядженням міського голови у випадку ліквідації
наслідків аварій, проведення загальноміських заходів, що вже передбачено підпунктом 2.3.24
Договору № 27;



- забезпечувати безкоштовне перевезення дітей з інвалідністю за рахунок витрат підприємства:
відповідно до статті 38-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в
Україні», що вже передбачено підпунктом 2.3.27 Договору № 27 та статтею 37 Закону України «Про
автомобільний транспорт».

Олександр Кукуруза зауважив, що пункт 3.1.6. рішення виконкому №361 передбачає наявність у
пакеті «№1», який подає перевізник претендент для участі у конкурсі документ, що підтверджує
внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу та звернувся до
Вікторії Слюсаренко з питання наявності на квитанції про оплату за участь у конкурсі дати
проведення конкурсу.

Вікторія Слюсаренко доповіла, що дата відсутня.
У ході обговорення доповідачу Вікторії Слюсаренко поставлено ряд запитань щодо

підтвердження відповідності транспортних засобів, заявлених перевізником - претендентом нормам
екологічності та пристосованості для перевезення маломобільних груп населення.

В обговоренні конкурсних пропозицій взяв участь керівник ПП «Євротранс Юг» Юрій
Кулачинський.

Член конкурсного комітету Володимир Йонга звернувся до Юрія Кулачинського з питання
покращення культури обслуговування на маршрутах, які обслуговує ПП «Євротранс Юг», голова
конкурсного комітету Олександр Кукуруза рекомендував Юрію Кулачинському взяти дану
інформацію до відома та вжити заходів щодо порушеного питання.

Зважаючи на вищенаведене і те, що на об’єкт конкурсу пакет №1 претендує лише один
перевізник, голова конкурсного комітету поставив на голосування питання щодо допущення ПП
«Євротранс Юг» до участі у конкурсі, як претендента на об’єкт конкурсу пакет №1.

№
з/п

ПІБ члена конкурсного комітету Результати голосування
За Проти Утримався

1 Олександр Кукуруза +
2 Ольга Колесніченко +
3 Володимир Йонга +
4 Юрій Малиновський +
5 Дмитро Островський +
6 Вікторія Слюсаренко +
7 Олександр Фомінцев +
8 Тетяна Фролова +
9 Василь Цихоня +

Разом: 9 0 0

Результати голосування: «за» - 9;
«проти» - 0;
«утримались» - 0.

Вирішили: допустити ПП «Євротранс Юг» до участі у конкурсі на здобуття права здійснення
переверень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування за об’єктом
конкурсу пакетом №1.

Перейшли до обговорення висновків, наданих Робочим органом після опрацювання вмісту пакету
«№1■», який надійшов від перевізника – претендента ПП «Євротранс Юг».

Голова конкурсного комітету, за результатами обговорення, зважаючи, що на об’єкт конкурсу
пакет №7 претендує лише один перевізник, поставив на голосування питання щодо допущення ПП
«Євротранс Юг» до участі у конкурсі, як претендента на об’єкт конкурсу пакет №7.

№
з/п

ПІБ члена конкурсного комітету Результати голосування
За Проти Утримався

1 Олександр Кукуруза +



2 Ольга Колесніченко +
3 Володимир Йонга +
4 Юрій Малиновський +
5 Дмитро Островський +
6 Вікторія Слюсаренко +
7 Олександр Фомінцев +
8 Тетяна Фролова +
9 Василь Цихоня +

Разом: 9 0 0

Результати голосування: «за» - 9;
«проти» - 0;
«утримались» - 0.

Вирішили: допустити ПП «Євротранс Юг» до участі у конкурсі на здобуття права здійснення
переверень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування за об’єктом
конкурсу пакетом №7.

По другому питанню:
Відповідно до пункту 47 Постанови КМУ 1081 голова конкурсного комітету Олександр

Кукуруза запропонував продовжити роботу конкурсного комітету та провести голосування на
закритому засіданні.

Олександр Кукуруза зазначив, що слід врахувати порушення, виявлені в ході засідання та в
результаті опрацювання Робочим органом документів, що надійшли для участі у конкурсі від
перевізника- претендента ПП «Євротранс Юг» та виявлені у ході обговорення. Також необхідно
взяти до уваги те, що у даному конкурсі (два об’єкти) бере лише один претендент, який придбав
транспортний засіб, пристосований для перевезення пасажирів на інвалідних візках запропонував: з
метою забезпечення перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах за об’єктами конкурсу
№1 та №7, а також з урахуванням в подальшому можливості перегляду міської маршрутної мережі
визначити термін для переможця конкурсу – 2(два) роки.

Від членів конкурсного комітету надійшла пропозиція збільшити термін дії договору до 3-х
(трьох) років. Обидві пропозиції головою конкурсного комітету поставлено на голосування.

Визначити для переможця конкурсу термін дії договору – 2 (два) роки.

№
з/п

ПІБ члена конкурсного комітету Результати голосування
За Проти Утримався

1 Олександр Кукуруза +
2 Ольга Колесніченко +
3 Володимир Йонга +
4 Юрій Малиновський +
5 Дмитро Островський +
6 Вікторія Слюсаренко +
7 Олександр Фомінцев +
8 Тетяна Фролова +
9 Василь Цихоня +

Разом: 1 6 2

Результати голосування: «за» - 1;
«проти» - 6;
«утримались» - 2.

Вирішили: поставити на голосування питання щодо визначення для переможця конкурсу терміну дії
договору – 3 (три) роки.



На голосування поставлено питання: визначити для переможця конкурсу термін дії
договору – 3 (три) роки.

№
з/п

ПІБ члена конкурсного комітету Результати голосування
За Проти Утримався

1 Олександр Кукуруза +
2 Ольга Колесніченко +
3 Володимир Йонга +
4 Юрій Малиновський +
5 Дмитро Островський +
6 Вікторія Слюсаренко +
7 Олександр Фомінцев +
8 Тетяна Фролова +
9 Василь Цихоня +

Разом: 7 0 2

Результати голосування: «за» - 7;
«проти» - 0;
«утримались» - 2.

Вирішили: Переможцю конкурсу визначити терміну дії договору – 3 (три) роки.

Голова конкурсного комітету Олександр Кукуруза зауважив, що незважаючи на всі
порушення, виявлені в результаті опрацювання робочим органом документів, що надійшли для
участі у конкурсі від перевізника- претендента ПП «Євротранс Юг» та виявлені у ході обговорення,
беручи до уваги те, що у даному конкурсі, (на який виставлено два об’єкти: пакет №1 та пакет №7)
бере лише один претендент, запропонував: з метою забезпечення перевезень пасажирів на міських
автобусних маршрутах загального користування за об’єктом конкурсу (пакетом) №1 (маршрути
№101 «Цукровий завод – вул. Корабельна» (гр.5), №103 «вул. Дачна - Котеджі» (гр.1)) визначити
переможцем Приватне підприємство «Євротранс Юг» та укласти з ним договір про перевезення
пасажирів терміном на 3(три) роки:

№
з/п

ПІБ члена конкурсного комітету Результати голосування
За Проти Утримався

1 Олександр Кукуруза +
2 Ольга Колесніченко +
3 Володимир Йонга +
4 Юрій Малиновський +
5 Дмитро Островський +
6 Вікторія Слюсаренко +
7 Олександр Фомінцев +
8 Тетяна Фролова +
9 Василь Цихоня +

Разом: 7 0 2

Результати голосування: «за» - 7;
«проти» - 0;
«утримались» - 2.

Вирішили:



Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської міської ради) визначити
переможцем за об’єктом конкурсу (пакетом) №1 Приватне підприємство «Євротранс Юг» та
укласти договір на обслуговування маршрутів, зазначених у пакеті №1 терміном на 3 роки.

З метою забезпечення перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального
користування за об’єктом конкурсу (пакетом) №7 (маршрут №102 «вул. Корабельна – вул. Рожева»
(гр.2)) голова конкурсного комітету запропонував визначити переможцем Приватне підприємство
«Євротранс Юг» та укласти з ним договір про перевезення пасажирів терміном на 3(три) роки:

№
з/п

ПІБ члена конкурсного комітету Результати голосування
За Проти Утримався

1 Олександр Кукуруза +
2 Ольга Колесніченко +
3 Володимир Йонга +
4 Юрій Малиновський +
5 Дмитро Островський +
6 Вікторія Слюсаренко +
7 Олександр Фомінцев +
8 Тетяна Фролова +
9 Василь Цихоня +

Разом: 7 0 2

Результати голосування: «за» - 7;
«проти» - 0;
«утримались» - 2.

Вирішили:
Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської міської ради) визначити
переможцем за об’єктом конкурсу (пакетом) №7 Приватне підприємство «Євротранс Юг» та
укласти договір на обслуговування маршрутів, зазначених у пакеті №7 терміном на 3 роки.

По третьому питанню: питання не розглядалося.

За результатами засідання конкурсного комітету
Вирішили:

1. Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської міської ради)
визначити переможцем за об’єктом конкурсу (пакетом) №1 Приватне підприємство
«Євротранс Юг».


























	В засіданні конкурсного комітету взяли участь:

