
Протокол №2
засідання конкурсного комітету з перевезення пасажирів на автомобільному

транспорті в місті Первомайськ

16.06.2020 року м. Первомайськ
10-00 год. Малий зал (к.302)

Конкурсний комітет: за списком – 16; присутні – 11, відсутні – 5.

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, ДМИТРІЄВА Тетяна, ЙОНГА Володимир, КОРНІЛО Олександр,
КУЧМАГРА Катерина, МАЛИНОВСЬКИЙЮрій, 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

МИХАЙЛЕНКО Світлана - голова квартального комітету №19

А також присутні:

МУСІЄНКО Тетяна – керівник ПП «Талісман»

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, т.в.о. керівника комунального підприємства Первомайської
міської ради «Управління пасажирських перевезень» Кучмагри Катерини 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 переможця конкурсу.

3. Різне.

По першому питанню:

Відкрив засідання голова конкурсного комітету Кукуруза Олександр, який повідомив, що на
засіданні присутні 11 членів конкурсного комітету (із правом голосу – 10), відсутні – 5. Кворум
відбувся, тому засідання конкурсного комітету можна вважати правомочним.

Голова конкурсного комітету ознайомив присутніх з порядком денним та поставив його на
голосування.

№
з/п

ПІБ члена конкурсного комітету Результати голосування
За Проти Утримався

1 Кукуруза Олександр Вячеславович +
2 Колесніченко Ольга Анатоліївна +
3 Дмитрієва Тетяна Анатоліївна
4 Йонга Володимир Сергійович +
5 Корніло Олександр Вікторович +
6 Кучмагра Катерина Сергіївна +
7 Малиновський Юрій Олександрович +
8 Фомінцев Олександр Григорович +
9 Фролова Тетяна Євгенівна +
10 Цихоня Василь Васильович +

Разом: 9

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

Вирішили: затвердити порядок денний.

Секретар конкурсного комітету Вердиш Людмила доповіла, що конверти (пакети) з
позначками №1 та №2 від перевізника – претендента надійшли з дотриманням термінів подачі
документів та передала журнал реєстрації документів для участі у конкурсі та пакет №2 голові
конкурсного комітету Кукурузі Олександру.



Відповідно до розпорядження міського голови від 08.05.2020 року №121-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»,
02.06.2020 року о 10-00 годині (каб. № 302) на засіданні робочої групи відкрито конверт (пакет) з
позначкою «№1», складено опис документів, що увійшли до нього та вміст передано робочому
органу для опрацювання, про що у журналі реєстрації свідчать підписи відповідальних осіб.

Відповідно до пункту 4 зазначеного розпорядження міського голови визначено: у термін до
11.06.2020 року Робочому органу (комунальному підприємству Первомайської міської ради
«Управління пасажирських перевезень» надати Організатору у письмовому вигляді висновки -
результати опрацювання вмісту конверту (пакету) з позначкою №1.

Результати опрацювання надійшли до управління економіки міської ради з грубим
порушенням термінів, а саме: 15.06.2020 року.

Голова конкурсного комітету перейшов до розкриття конверту (пакету) з позначкою «№2», що
надійшов від приватного підприємства «Талісман» та повідомив присутніх, що конверт містить заяву
на участь у конкурсі за об’єктом конкурсу (пакетом) №26 (маршрути: №1 «Котеджі – вул.
Корабельна» (гр.10), №51 «Котеджі – вул. Корабельна» (гр.10), №15 «Райлікарня – Дитяча лікарня»
(гр.1), №65 «Райлікарня – Дитяча лікарня» (гр.1)).

Слово для доповіді щодо аналізу вмісту пакету №1 голова конкурсного комітету надав
керівнику робочого органу Кучмагрі Катерині, яка озвучила висновки робочого органу (додається).

Кучмагра Катерина озвучила дату публікації оголошення (14 травня 2020 року №38 (1692)
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 зазначено, що пакет документів у конверті 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).

Також, повідомила, що у результаті опрацювання Робочим органом документів, що містилися
у пакеті з позначкою № 1 виявлено:

- невідповідність транспортних засобів, зазначених у документах, поданих перевізником -
претендентом на участь у конкурсі, вимогам конкурсу затверджених рішенням виконкому міської
ради від 08.05.2020 р. № 176 «Про призначення конкурсу на здобуття права здійснення перевезень
пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в місті Первомайськ» в
частині строку експлуатації «не старше 10 років»;

- відсутність у відомостях про автобуси, які будуть використовуватися на маршрутах
переліку транспортних засобів, які пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення у кількості до 50% від загальної кількості автобусів, що не відповідає
пункту 3.1.7 Умов проведення конкурсу на здобуття права здійснення перевезень пасажирів на
втобусних маршрутах загального користування в місті Первомайськ, затверджених рішенням
виконавчого комітету міської ради від 10.08.2018 року № 361, а також таких, які відповідають
екологічним нормам (за умови відповідності автобуса категорії Євро - 3 і вище);

- згідно диспетчерських звітів КП «Управління пасажирських перевезень» транспортні засоби,
заявлені на конкурс, використовуються для здійснення перевезень пасажирів на інших міських
маршрутах, а саме ПАЗ 32054-07, ВЕ82-39АА використовується на маршруті 7/57 «вул. Олександра
Коротченка - ПМК -226»; ПАЗ 3205-4, ВЕ 70-77АА та ПАЗ 3205, ВЕ 16-
67АА на маршрутах 1/51 «Котеджі - вул. Корабельна» (8 гр.) та № 10/60 «Птахокомбінат - вул.
Корабельна»;



- у відомостях про додаткові умови обслуговування маршруту, як додаткову умову,
Перевізник зазначає, що забезпечуватиме безкоштовне перевезення дітей з інвалідністю та дітей
сиріт за рахунок витрат підприємства, що вже передбачено підпунктом 2.3.29 діючого договору з ПП
«Талісман» та статтею 37 Закону України «Про автомобільний транспорт»;

- за інформацією Державної служби України з безпеки на транспорті у ПП «Талісман»
відсутні відомості про наявність матеріально - технічної бази, яка забезпечує виконання
технологічних операцій, або договорів із суб’єктами господарювання, що надають послуги з
виконання таких операцій; про кількість працівників у штаті, які здійснюють щозмінний технічний
огляд транспортних засобів, або наявність договору про надання автопідприємству послуг; про
кількість працівників у штаті, які проводять щозмінний огляд стану здоров’я водіїв, або наявність
договору про надання автопідприємству послуг, що є порушенням абзацу третього частини третьої
статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та підпункту 2 пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 року № 1001 «Про затвердження ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та
небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів
автомобільним транспортом».

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

Завідувач сектору з питань енергоефективності, транспорту та зв’язку управління економіки
міської ради Бандура Ольга зауважила, що згідно доповіді представника Робочого органу, перевізник
- претендент у Відомостях про документи, що підтверджують право власності чи користування
земельними ділянками, а також право власності чи користування приміщеннями, де забезпечується
проведення медичного огляду водіїв, їх стажування та інструктажі, а також огляд технічного стану
автобусів та їх зберігання зазначив перелік договорів: договір оренди приміщення від 01.02.2016
року №1, договір на паркування автомобіля від 20.03.2016 року №01\16. на 1 арк., стор. 1, а за
інформацією Державної служби України з безпеки на транспорті у ПП «Талісман» відсутні відомості
про наявність матеріально - технічної бази та договорів.

Слово взяв член конкурсного комітету, начальник відділу надання адміністративних послуг
Управління Укртрансбезпеки у Миколаївській області Корніло Олександр та повідомив присутніх,
що пакет документів щодо відомостей про наявність матеріально - технічної бази, договорів, тощо в
паперовому вигляді наявний в Управлінні Укртрансбезпеки, але ці дані не внесені Перевізником -
претендентом (за наявності електронного ключа) до електронної бази даних, що є порушенням.

Бандура Ольга звернулася до представника робочого органу Кучмагри Катерини з таких питань:
Чи є заявлена кількість транспорту достатньою для здійснення перевезень пасажирів за пакетом №26
(маршрути: №1 «Котеджі – вул. Корабельна» (гр.10), №51 «Котеджі – вул. Корабельна» (гр.10), №15
«Райлікарня – Дитяча лікарня» (гр.1), №65 «Райлікарня – Дитяча лікарня» (гр.1)), адже у висновку
робочого органу відсутня інформація щодо можливості якісного забезпечення перевезень пасажирів
на маршрутах загального користування за пакетом №26 заявленим на конкурс транспортом, з огляду
на те, що він вже використовується ПП «Талісман» на інших маршрутах.

Кучмагра Катерина запевнила присутніх, що заявлених транспортних засобів достатньо для
здійснення перевезень пасажирів на маршрутах за пакетом №26 та на інших маршрутах (відповідно
до укладених договорів).

Бандура Ольга звернула увагу присутніх на засіданні, що відповідно до статті 44 Закону
України «Про автомобільний транспорт» у разі відсутності у перевізника - претендента 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 проєкт-зобов'язання щодо
оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п'яти років та укладати
договір з переможцем конкурсу від 3 до 5 років, а у разі відсутності в нього автобусів, що
відповідають умовам конкурсу, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
укладають на один рік. У висновку робочого органу відсутній аналіз із зазначеного питання та
інформація щодо наявності/ відсутності у пакеті №2 інвестиційного проєкту - зобов’язання.



Крім того, робочим органом невірно встановлено середньорічний відсоток виконання графіків
руху за пакетом №26 у розмірі 94%, що є помилковим, середній відсоток виконання графіків руху за
січень - травень 2020 року за пакетом № 26 становить 86,9%.

Зважаючи на вищенаведене і те, що на об’єкт конкурсу пакет №26 (маршрути: №1 «Котеджі –
вул. Корабельна» (гр.10), №51 «Котеджі – вул. Корабельна» (гр.10), №15 «Райлікарня – Дитяча
лікарня» (гр.1), №65 «Райлікарня – Дитяча лікарня» (гр.1)) претендує лише один перевізник, голова
конкурсного комітету поставив на голосування питання щодо допущення ПП «Талісман» до участі у
конкурсі, як претендента на об’єкт конкурсу пакет №26.

№
з/п

ПІБ члена конкурсного комітету Результати голосування
За Проти Утримався

1 Кукуруза Олександр Вячеславович +
2 Колесніченко Ольга Анатоліївна +
3 Дмитрієва Тетяна Анатоліївна +
4 Йонга Володимир Сергійович +
5 Корніло Олександр Вікторович +
6 Кучмагра Катерина Сергіївна +
7 Малиновський Юрій Олександрович +
8 Фомінцев Олександр Григорович +
9 Фролова Тетяна Євгенівна +
10 Цихоня Василь Васильович +

Разом: 9 1

Результати голосування: «за» - 9;
«проти» - 0;
«утримались» - 1.

Вирішили: допустити ПП «Талісман» до участі у конкурсі на здобуття права здійснення переверень
пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування за об’єктом конкурсу
пакетом №26.

Відповідно до пункту 47 Постанови КМУ 1081 голова конкурсного комітету Кукуруза
Олександр запропонував продовжити роботу конкурсного комітету та провести голосування на
закритому засіданні.

По другому питанню:
Від членів конкурсного комітету (Фролової Тетяни, Фомінцева Олександра, Йонги

Воолодимира, Цихоні Василя та інших) до голови конкурсного комітету надійшла пропозиція
укласти договір з переможцем конкурсу терміном на три роки. Дана пропозиція поставлена на
голосування.

№
з/п

ПІБ члена конкурсного комітету Результати голосування
За Проти Утримався

1 Кукуруза Олександр Вячеславович +
2 Колесніченко Ольга Анатоліївна +
3 Дмитрієва Тетяна Анатоліївна +
4 Йонга Володимир Сергійович +
5 Корніло Олександр Вікторович +
6 Кучмагра Катерина Сергіївна +
7 Малиновський Юрій Олександрович +
8 Фомінцев Олександр Григорович +



9 Фролова Тетяна Євгенівна +
10 Цихоня Василь Васильович +

Разом: 9 1

Результати голосування: «за» - 9;
«проти» - 0;
«утримались» - 1.

Вирішили: визначити для переможця термін дії договору- 3(три) роки.

Голова конкурсного комітету Кукуруза Олександр зауважив, що незважаючи на всі
порушення, виявлені в результаті опрацювання робочим органом документів, що надійшли для
участі у конкурсі від перевізника- претендента ПП «Талісман» та виявлені у ході обговорення,
беручи до уваги те, що у даному конкурсі, (на який виставлено один об’єкт: пакет №26) бере лише
один претендент, запропонував: з метою забезпечення перевезень пасажирів на міських автобусних
маршрутах загального користування за об’єктом конкурсу (пакетом) №26 (маршрути№ «Котеджі -
вул. Корбельна» (гр10); №51 «Котеджі -вул. Корбельна» (гр10); №15 «Райлікарня – Дитяча лікарня»;
№65 «Райлікарня – Дитяча лікарня» визнати переможцем конкурсу ПП «Талісман» та укласти з ним
договір про перевезення пасажирів терміном на 3(три) роки.

Дана пропозиція поставлена на голосування.

№
з/п

ПІБ члена конкурсного комітету Результати голосування
За Проти Утримався

1 Кукуруза Олександр Вячеславович +
2 Колесніченко Ольга Анатоліївна +
3 Дмитрієва Тетяна Анатоліївна +
4 Йонга Володимир Сергійович +
5 Корніло Олександр Вікторович +
6 Кучмагра Катерина Сергіївна +
7 Малиновський Юрій Олександрович +
8 Фомінцев Олександр Григорович +
9 Фролова Тетяна Євгенівна +
10 Цихоня Василь Васильович +

Разом: 9 1

Результати голосування: «за» - 9;
«проти» - 0;
«утримались» - 1.

Вирішили:
Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської міської ради)

визначити переможцем за об’єктом конкурсу (пакетом) №26 Приватне підприємство «Талісман» та
укласти договір на обслуговування маршрутів, зазначених у пакеті №26 терміном на 3 роки.

По третьому питанню:

Голова конкурсного комітету озвучив звернення голови квартального комітету №19 від
12.06.2020 року Михайленко Світлани щодо руху автомобільного транспорту через вулицю
Гвардійську та можливість зміни схеми руху автотранспорту, що здійснює перевезення пасажирів за
маршрутом №103 «вул. Дачна - Котеджі» таким чином, щоб спрямувати його через вулицю
Гвардійська через незадовільне виконання перевізниками графіків руху.



Виступила Михайленко Світлана та, окрім питання незадовільного виконання графіків руху
пасажирським автомобільним транспортом, окремо зупинилася на незадовільному санітарному стані
транспортних засобів, а також на необхідності оголошення зупинок.

Виступила Бандура Ольга, яка зазначила, що питання зміни схем, графіків руху тощо, за
виключенням питання визначення перевізника - переможця для здійснення перевезень пасажирів на
міських автобусних маршрутах загального користування, виходять за межі компетенції конкурсного
комітету та виклала детальний аналіз графіків руху пасажирського автомобільного транспорту через
вулицю Гвардійська, згідно якого, за діючими станом на 16.06.2020 року графіками руху
пасажирського автомобільного транспорту, через вулицю Гвардійську щоденно повинно
здійснюватися 23,5 рейси. Окремо зазначила, що проведено аналіз виконання графіків руху міського
пасажирського автомобільного транспорту відповідно до звітів комунального підприємства
Первомайської міської ради «Управління пасажирських перевезень». А також навела середні
відсотки виконання автомобільним пасажирським транспортом графіків руху за окремими
маршрутами,що проходять через вулицю Гвардійську, протягом січня - травня 2020 року, а саме:

Номер
маршруту

Назва маршруту Перевізник Середній відсоток
виконання графіків
руху за 2020 рік

№3/53 «Котеджі - вул. Дачна» ПП «Автореал» 55%
№4/54 «Пологовий будинок - вул.

Гвардійська»
ФОП Ковальчук В.Л. 66%

№12/62 «Райлікарня - Завод
будматеріалів»

ТОВ «Голта
Автотранс»

68%

№102 «вул. Корабельна - вул.
Рожева»

ПП «Євротранс Юг» 98%

№102 «вул. Корабельна - вул.
Рожева»

ПП «Талісман» 90%

№112 «Райлікарня – Завод
будматеріалів»,

ТОВ «Голта
Автотранс»

87%

Бандура Ольга наголосила, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18
лютого 1997 р. №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного
транспорту»:

п. 20. Внесення змін постійного характеру до маршруту (продовження, скорочення,
зміна шляху проходження між зупинками), введення або вилучення зупинок та/або зміна графіка
руху може здійснюватися:

1) на міських і приміських маршрутах у разі зміни:

шляху проходження (продовження або скорочення без зміни виду сполучення), що не
перевищує 25 відсотків загальної протяжності маршруту;

шляху проходження (без зміни кінцевих зупинок та виду сполучення), якщо така зміна
стосується не більш як 30 відсотків загальної протяжності маршруту;

п. 21. Внесення змін до маршруту та/або графіка руху, передбачених пунктом 20 цих
Правил, здійснюється шляхом внесення змін до договору про організацію перевезень чи дозволу
на обслуговування (далі - дозвіл) за погодженням сторін.

п. 22. Внесення змін до маршруту та/або графіка руху, не передбачених пунктом 20 цих
Правил, здійснюється за умови розірвання договору про організацію перевезень чи анулювання
дозволу за погодженням сторін шляхом виключення маршруту та/або графіка руху з відповідної
мережі маршрутів та включення до неї нового маршруту.



Голова конкурсного комітету Кукуруза Олександр зазначив, що наразі дійсно має місце
незадовільне виконання графіків руху автомобільним пасажирським транспортом, з огляду на
значний відтік кадрів з автомобільної галузі та введення карантинних заходів. Оскільки, конкурсний
комітет не має повноважень для вирішення питання, порушеного у зверненні, Кукуруза Олександр
запропонував комунальному підприємству Первомайської міської ради «Управління пасажирських
перевезень»: провести роботу з пасажирськими перевізниками щодо виправлення ситуації в частині
виконання графіків руху, санітарного стану транспортних засобів, оголошення зупинок на маршруті
та організувати зустріч представників квартальних комітетів мікрорайону вулиці Гвардійської з
пасажирськими перевізниками з метою обговорення та вирішення порушеного питання у межах
чинного законодавства.

За результатами засідання конкурсного комітету
Вирішили:

1. Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської міської ради)
визначити переможцем за об’єктом конкурсу (пакетом) №26 Приватне підприємство
«Талісман».

2. Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської міської ради)
укласти договір на обслуговування маршрутів, зазначених у пакеті №26 з Приватним
підприємством «Талісман» терміном на 3 роки.

3. Доручити секретарю конкурсного комітету протягом п’яти робочих днів оформити протокол
та надати його на підпис членам конкурсного комітету та голові конкурсного комітету.

4. Організатору рекомендувати в термін не пізніше десяти робочих днів з дня опублікування
рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради на офіційному веб- сайті укласти з
переможцем конкурсу договір.

5. Доручити комунальному підприємству Первомайської міської ради «Управління
пасажирських перевезень»:

5.1. Провести роботу з перевізниками, юридичними та фізичними особами – підприємцями з
питань:

5.1.1. виконання перевізниками пункту 2.3.11 «Забезпечувати виконання на маршруті
затвердженого Організатором розкладу руху автобусів з регулярністю не менше 90%»;
5.1.2. щодо незадовільного санітарного стану окремих транспортних засобів та оголошення
зупинок на маршрутах.

5.2. Організувати зустріч перевізників, юридичних та фізичних осіб – підприємців з
представниками квартальних комітетів мікрорайону вулиці Гвардійської з метою вирішення
питання, порушеного у зверненні Михайленко Світлани у межах чинного законодавства.

Термін:до 01.07.2020 року











Аналіз одержаних пропозицій та їх оцінка перевізника-претендента ПП
«Талісман» конверт (пакет) № 1

02 червня 2020 року о 10-00 годині (каб. № 302) на засіданні робочої групи
відкрито конверти (пакети) з позначкою № 1 ПП «Талісман». Документи, подані
перевізником – претендентом для участі в конкурсі, пронумеровані, прошнуровані та
підписані автомобільним перевізником із зазначенням кількості сторінок цифрами і
словами що відповідає пункту 30 Постанови КМУ від 03.12.2008 року №1081.
Складено опис його вмісту та прийнято для опрацювання представником робочого
органу.

ПП «Талісман» конверт (пакет) № 1 містить:
1. Анкету до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або

продовження строку дії договору (дозволу), в якій зазначено:

1.1. Відомості про договір (дозвіл), про те, ким і на який період укладений
(виданий) як переможцю попереднього конкурсу (за наявності):

- Договір № 41 «Про здійснення перевезень пасажирів на міських
автобусних маршрутах загального користування в м. Первомайськ»
пакет №26, №1 «Котеджі – вул. Корабельна», № графіка 10 , №51
«Котеджі – вул. Корабельна», № графіка 10, № 15 «Райлікарня – Дитяча
лікарня» № графіка 1, №65 «Райлікарня – Дитяча лікарня» № графіка 1,
укладений виконавчим комітетом Первомайської міської ради та ПП
«Талісман» від 23 березня 2015 року, термін дії договору – з 01.08.2015 року
до 01.08.2020 року на 1 арк., стор. 1

1.2. Відомості про документи, що підтверджують право власності чи користування
земельними ділянками, а також право власності чи користування
приміщеннями, де забезпечується проведення медичного огляду водіїв, їх
стажування та інструктажі, а також огляд технічного стану автобусів та їх
зберігання:

- договір оренди приміщення від 01.02.2016 року №1, договір на паркування
автомобіля від 20.03.2016 року №01\16. на 1 арк., стор. 1

2. Копія ліцензії серія АВ № 537469 (нотаріально завірена 26 травня 2020 року
приватним нотаріусом Мовчан А.С. в реєстрі за № 571, строк дії ліцензії:
08.06.2010 року - необмежений (на 1 аркуші, стор. 15);

3. Відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті
(на 1 аркуші, стор.3);



4. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВЕ 8239АА, дата реєстрації
17.10.2013 року, приватне підприємство «Талісман» на 1 аркуші стор. 5;

5. Тимчасовий реєстраційний талон ДАП № 908076 на машину ВЕ 7077АА,
приватне підприємство «Талісман» на 1 аркуші стор. 7;

6. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВЕ 7077 АА, дата реєстрації
08.07.2011 року, Мусієнко Володимир Вячеславович є власником на 1 аркуші
стор. 7;

7. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВЕ 1667 АА, 2000 рік випуску
Мусієнко Володимир Вячеславович є власником на 1 аркуші стор. 11;

8. Тимчасовий реєстраційний талон ДАН № 882613 на машину ВЕ 1667АА,
приватне підприємство «Талісман» на 1 аркуші стор. 9;

9. Відомості про додаткові умови обслуговування маршруту

оряд
кови
й

номе
р

Марка і
модель
автобуса

Державний
реєстраційн
ий номер

Рік
випуску/дата

першої
реєстрації (за
наявності

такої відмітки
у свідоцтві

про
реєстрацію)

Пасажиро
місткість
(загальна
пасажиром
істкість/кіл
ькість

місць для
сидіння

пасажирів)

Підтвердженн
я права

використання
автобуса
(серія та
номер

свідоцтва про
реєстрацію
автобуса)

Відповідніс
ть

екологічни
м нормам
транспортн
ого засобу
(за умови
відповіднос
ті автобуса
категорії
Євро-3 і
вище)

Перелік
елементів
доступності
автобуса для

осіб з
інвалідністю
та інших

маломобільн
их групп
населення
(визначаєтьс
я за умови
подання
таких

автобусів на
конкурс)

1
ПАЗ 32054-

07 ВЕ 8239АА 2006\17.10.20
13 21 САТ 206176 - -

2
ПАЗ 3205 4

ВЕ7077АА 2004\08.07.20
11 21

САЕ
805243\тимча
совий талон

ДАП
№908076

- -

3
ПАЗ 3205

ВЕ1667АА 2000 26

НІС
№321947\тим

часовий
талон

ДАН

№ 882613

- -



У відомостях про додаткові умови обслуговування маршруту перевізником зазначена
інформація:
- що оновлення парку автобусів буде здійснюватися за рахунок оборотних коштів
та залучення орендованих транспортних засобів відповідного класу та
комфортності.
- планова вартість проїзду складає 5 грн. 00 коп.
- забезпечення за рахунок витрат підприємства безоплатного перевезення дітей з
інвалідністю та дітей – сиріт. на 1 арк., стор. 13;

13. Копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 1 квартал 2020 року. на 2 арк.,
стор.17-20;

14. Копія квитанції №2 державної податкової служби України про прийняття
податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних
осіб, і сум утриманого з них податку за 1 квартал 2020 року. на 1 арк., стор.21;

14. Платіжне доручення № 84 від 27.05.2020 року. Призначення платежу: плата за
участь у конкурсі на здобуття права здійснення перевезень на міських автобусних
маршрутах загального користування в м. Первомайськ (пакет № 26) із зазначенням
дати проведення конкурсу. на 1 арк., стор.23;

ВИСНОВОК:
Наданий пакет документів відповідає пункту 29 Постанови КМУ від 03.12.2008

року №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».

Аналіз відповідності транспортних засобів:
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Власник

1 ПАЗ 32054-
07 ВЕ8239АА 2006\17.10.20

13 21 САТ 206176 Перевізником
не зазначено

Перевізником
не зазначена

ПП «Талісман»

2 ПАЗ 7077АА ВЕ7077АА 2004\08.07.20
11 21

САЕ
805243/тимчасов
ий талон ДАП
№908076

Перевізником
не зазначено

Перевізником
не зазначена

Мусієнко
Володимир
Вячеславович



3 ПАЗ 3205 ВЕ1667АА 2000 26 НІС №321947 Перевізником
не зазначено

Перевізником
не зазначено

Мусієнко
Володимир
Вячеславович

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
08.05.2020 року № 176 в частині марки, моделі транспортного засобу та
пасажиромісткості, не відповідають в частині строку експлуатації «не старше 10
років».
Наявність сертифікатів відповідності екологічним нормам транспортного засобу (за
умови відповідності автобуса категорії Євро-3 і вище) перевізником - претендентом
не зазначена, що не відповідає постанові Кабінету Міністрів №1081 від 3.12.2008 року.
Наявність транспортних засобів, які пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю
та інших мало мобільних груп населення перевізником - претендентом не зазначена,
що не відповідає пункту 1.4.3.3. умов проведення конкурсу, затверджених рішенням
Первомайської міської ради №361 від 10.08.2018 року.

ПП «Талісман» на даний час здійснює перевезення на маршрутах які є об’єктами
конкурсу за договорами:

- Транспортні засоби ПАЗ 32054-07, ВЕ8239АА; ПАЗ 3205 4, ВЕ7077АА; ПАЗ
3205, ВЕ 1667АА зазначені у пункті 1.1 Договору № 41 від 23.03.2015 року, як такі, що
використовуються на маршрутах № 1\51 гр. 10 «Котеджі – вул. Корабельна» та №
15\65 «Райлікарня – Дитяча лікарня» (об’єктах попередніх конкурсів).

Середньорічний відсоток виконання графіків руху по вищезазначених маршрутах
становить 94%.

Згідно диспетчерських звітів за травень 2020 року ПА32054-07, ВЕ82-39АА
використовується на маршрутах № 15\65 «Райлікарня – Дитяча лікарня» та маршруті
№ 7\57 «Вулиця Олександра Коротченка – ПМК-226»;
ПАЗ 3205 4, ВЕ70-77АА та ПАЗ3205 ВЕ1667АА використовуються на маршрутах №
1\51 «Котеджі – вул. Корабельна» гр.10, № 1\51 «Котеджі – вул. Корабельна» гр.8,
№10\60 «Птахокомбінат – вул. Корабельна»;

У відомостях про додаткові умови обслуговування маршруту, як додаткову умову,
Перевізник зазначає що:
- забезпечуватиме безкоштовне перевезення дітей з інвалідністю та дітей сиріт за
рахунок витрат підприємства, що вже передбачено підпунктом 2.3.29 діючого
Договору ПП «Талісман» та статтею 37 Закону України «Про автомобільний
транспорт».

За даними ТСЦ № 4842 у місті Первомайськ Миколаївської області (лист №
31/14/2- 26 від 04.06.2020 р.) :
автобус марки ПАЗ 32054-07, 2006 р.в., номерні знаки ВЕ8239АА зареєстровано за ПП
«Талісман»;




	В засіданні конкурсного комітету взяли участь:

