
ПРОТОКОЛ№ з 
позачергового закритого засідання конкурсного комітету з визначення 

автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах, що не 
виходять за межі Первомайського району 

Члени конкурсного комітету: 13 чоловік 

Миколаївська область 
м. Первомайськ 
вул. Чкалова, 12 

методичний кабінет 

12.08.2020 року 

Початок: 10 год. 00 хв. 

Присутні: 12 разом з секретарем 
Один із членів конкурсного комітету прибув на засідання із запізненням. 

Юрченко 
Олег Андрійович 

заступник голови Первомайської 
районної державної адміністрації, 
голова конкурсного комітету 

Сосіновський 
Сергій Геннадійович 

завідувач сектору житлово-комунального 
господарства, містобудування, архітектури, 
інфраструктури, енергетики та захисту 
довкілля райдержадміністрації, 
заступник голови конкурсного комітету 

Батечко 
Ольга Вікторівна 

завідувач сектору з питань правової роботи, 
запобігання та виявлення корупції апарату 
райдержадміністрації, 
секретар конкурсного комітету 

Члени конкурсного комітету 

Артюшевський 
Павло Володимирович 

голова Первомайської районної організації 
товариства сприяння обороні України (за 
згодою) 

Балін 
Володимир Анатолійович 

перший віце-президент громадського 
об'єднання «Український транспортний 
союз» (за узгодженням) 

Гінкул 

Дмитро Володимирович 

Гуйван 

начальник територіального сервісного 
центру №4842 МВС України в 
Миколаївській області (за узгодженням) 
голова районної організації ветеранів (за 



Ярослав Васильович (за згодою) 

Корніло 
Олександр Вікторович 

Марій 
Григорій Афанасіііович 

Новосадова 
Ніна Володимирівна 

Пташинськиіі 
Олександр Вікторович 

Бершацький 
Олександр Сергійович 

начальник відділу надання 
адміністративних послуг управління 
Укртрансбезпеки у Миколаївській області 
(за узгодженням) 

голова громадської ради 
райдержадміністрації (за згодою) 

при 

керівник Центру допомоги учасникам 
антитерористичної операції при 
Первомайській районній державній 
адміністрації, голова Первомайської 
районної громадської організації 
волонтерів (за згодою) 

депутат Первомайської районної ради (за 
узгодженням) 

старший інспектор відділу безпеки 
дорожнього руху в Миколаївській області 
(за узгодженням) 

Відсутні: Косенчук Сергій Іванович. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про повторний перегляд результатів конкурсу, який відбувся 30.06.2016 
року по маршрутам № 369 «Первомайськ-Жовтневе», № 382 «Первомайськ-Лиса 
Гора», № 384 «Первомайськ-Мигія» на підставі бальної системи оцінки пропозицій, 
котра була чинною на день проведення конкурсу - ЗО червня 2016 року, та 
документів, поданих перевізниками-претендентами до 30.06.2016 року. 

Члени конкурсного комітету 
(на закритому засіданні) 

І. СЛУХАЛИ: Про повторний перегляд результатів конкурсу, який 
відбувся 30.06.2016 року по об'єктам № 1, рейс № 369 «Первомайськ-Жовтневе», 
об'єкт № 8, рейс 382 «Первомайськ-Лиса Гора», об'єкт № 10, рейс № 384 
«Первомайськ-Мигія». 

Розпочав засідання голова конкурсного комітету Юрченко О. А., який 
довів до відома присутніх членів конкурсного комітету інформацію про те, що 12 
серпня 2020 року проводимо чергове засідання конкурсного комітету з питань 
визначення автомобільних перевізників-переможців, яке було відкладено 04 



серпня 2020 року, відповідно до вимог чинного законодавства буде здійснюватись 
технічний аудіозапис. 

Акцентував увагу, на повноваженнях членів конкурсного комітету, 
передбачених пунктом 27 постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 
року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення 
пасажирів на автобусному маршруті загального користування». 

Наголосив на тому, що здійснюється повторний перегляд результатів 
конкурсу від 30.06.2016 року на обслуговування деяких маршрутів, які не 
виходять за межі Первомайського району, відповідно до постанови Верховного 
Суду України від 23 квітня 2020 року по справі № 814/526/17. Зазначив, ш;о 
розглядаються документи, подані виключно до 30.06.2016 року, так як зазначено в 
постанові суду. Отже, документи, які надійшли після 30.06.2016 р. до розгляду не 
прийматимуться та не будуть винесені на розгляд конкурсного комітету. Жодних 
запитів до контролюючих органів за рішенням попереднього засідання 
конкурсного комітету не робились, для не створення прецеденту, оскільки 
постановою суду чітко визначено, що перегляд результатів конкурсу 
здійснюється за документами, поданими до 30.06.2016 р. 

Додатково були проаналізовані запити, які направлялись до відповідних 
контролюючих органів в 2015-2016 роках, протоколи попередніх засідань 
конкурсного комітету до 30.06.2016 р., повторно заслухані аудіо записи та 
переглянуті відеозаписи засідань конкурсного комітету. 

Акцентував увагу присутніх на нормах статті 118 Конституції України та 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації». 

Оскільки, за підсумками проведеного засідання конкзфсного комітету 
16.06.2020 року частково введено в дію рішення конкурсного комітету щодо 
частини об'єктів. 

Наголосив на розпорядженні голови Первомайської районної державної 
адміністрації Миколаївської області від 12 листопада 2015 року №303-р «Про 
введення в дію рішення конкурсного комітету з визначення переможців конкурсу 
на право перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах, 
загального користування, що не виходять за межі Первомайського району», яке є 
обов'язковим для виконання на відповідній території. Відповідно до підпункту 
1.3 пункту 1 даного розпорядження не допущено до участі у конкурсі 
автомобільних перевізників ФОП Войтенка І.І. та 1111 «Євротранс Юг», оскільки 
подали інформацію не в повному обсязі та документи, які містять недостовірну 
інформацію. Повторно винесено на конкурс об'єкти: «Первомайськ - Мигія», 
«Первомайськ - Жовтневе», «Первомайськ - Лиса Гора». 

Розпорядженням визначено, що перевезення на маршрутах «Первомайськ -
Мигія», «Первомайськ - Лиса Гора», «Первомайськ - Жовтневе» здійснювати 
перевізнику - переможцю попереднього конкурсу ФОП Войтенко І.І. 

Розпорядження від 12 листопада 2015 року № 303-р жодним із перевізників-
претендентів в судовому порядку оскаржено не було. 

Прибув член конкурсного комітету Пташинський Олександр Вікторович. 

Юрченко О. А. наголосив, на тому що відповідно до пункту 37 постанови 
Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. № 1081 організатор має право 



здійснювати перевірку достовірності, поданої претендентами-перевізниками 
інформації, не пізніше ніж за два дні до проведення конкурсу. Під час проведення 
конкурсу в 2015-2016 роках, організатор використовував дану законодавчу норму. 
Кожному перевізнику-претенденту були направлені відповідні листи для 
підтвердження інформації, поданої на конкурс, щодо кількості працюючих 
працівників, загальної кількості автобусів. Крім того, для підтвердження дійсної 
наявності автобусів була утворена робоча група із членів конкурсного комітету, 
яка здійснювала фотофіксацію, зараз є присутні члени конкурсного комітету які 
приймали участь у виїзній робочій групі та можуть підтвердити ці факти. 

Стосовно недопущення працівників, ми розглянемо дане питання, але хочу 
зазначити, що піддавати сумніву нормативні документи, які не оскаржені в 
судовому порядку це не є повноваженням конкурсного комітету. 

Відповідно до чинного законодавства України члени конкзфсного комітету 
мають право на ознайомлення з усіма документами, матеріалами. 

В 2015 році Первомайською райдержадміністрацією направлено запити 
перевізникам-претендентам, контролюючим органам щодо підтвердження 
інформації стосовно працівників. 

Інформація, подана перевізниками-претендентами не відповідала 
інформації, яка надійшла від Первомайської об'єднаної державної податкової 
інспекції Головного управління ДФС у Миколаївській області та управління 
Пенсійного фонду України в м. Первомайську та Первомайському районі 
Миколаївської області, були деякі розбіжності стосовно наявності працівників та 
транспортних засобів. У зв'язку із цим конкурсний комітет при проведенні 
конкурсу у 201^ році поставив під сумнів, подану інформацію перевізником-
претендентом ФОП Войтенко І.І. А саме щодо наявності п'яти автобусів, які були 
передані ФОП Войтенко І.І. та знаходились у лізингу, оскільки згідно договору 
лізингу були передані ФОП Войтенку І.І. 15.09.2015 року та були зареєстровані в 
Первомайському сервісному центрі згідно тимчасових талонів, є акти передачі. 

Створена виїзна робоча група зафіксувала факт відсутності автобусу марки 
АТАМАН на базі підприємства, поданого ФОП Войтенко І.І. на конкурс. 

У зв'язку із недостовірною інформацією, поданою перевізниками-
претендентами ФОП Войтенко І.І. та ПП «Євротранс Юг» на конкурс, 
конкурсним комітетом було прийнято рішення, зафіксоване в протоколі яке було 
введено в дію розпорядженням голови Первомайської районної державної 
адміністрації Миколаївської області від 12.11.2015 року № 303-р та не допущено 
перевізників-претендентів до участі в конкурсі. 

Акцентував увагу на тому, що перевізниками-претендентами дане 
розпорядження в судовому порядку не оскаржувалось, тому воно є чинним. 

Отже, у зв'язку із врахуванням з'ясованих обставин та даного 
розпорядження 2015 року, головою Первомайської райдержадміністрації було 
прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 06.07.2020 року №130-
р, яким було перенаправлено на повторний розгляд результатів конкурсу по 
трьом об'єктам конкурсу. 

14.01.2016 р. та станом на 26.01.2016 р., що зафіксовано в протоколі, 
автобусів марки АТАМАН, заявлених на конкурс ФОП Войтенко І.І., в наявності 
не було. 



з урахуванням новоз'ясованих обставин почнемо з об'єкту № 1, рейс №369 
«Первомайськ-Жовтневе», на якому зупинились на минулому засіданні. 

ВИСТУПИЛИ; Балін В. А., Марін Г. А., Пташинський О. В., Новосадова 
Н. В., ЮрченкоО. А. 

Пташинський О. В. запропонував, голосувати не по всім пунктам, а по 
одному пункту, щодо нарахування або не нарахування 11 балів по всім 
маршрутам. 

Юрченко О. А. наголосив на тому, що враховуючи те, що автобусів марки 
АТАМАН не було в наявності, потрібно здійснити переголосування, у зв'язку з 
тим, що оцінювати повинні ті автобуси, які були в переліку та фактично 
наявності. 

Марін Г. А. вніс пропозицію для міркування, що було б добре, якби по 
маршруту Мигія їздили два автобуси, один ФОП Войтенка І.І., другий ПП 
«Євротранс Юг». 

Юрченко О. А. зазначив, що законодавством це передбачено лише для 
міжобласних маршрутів, для приміських маршрутів це не передбачено. 

Новосадова Н. В. зауважила на тому, що також ПП «Євротранс Юг» були 
подані недостовірні дані. 

Юрченко О. А. повідомив, так, недостовірні дані по працівникам та 
автобусам, через це він був недопущений до участі в конкурсі. Ми зараз 
розглядаємо за документами, які подані станом на 14.01.2016 р. 

Новосадова Н. В. запитала, чи були все-таки автобуси марки АТАМАН на 
час проведення конкурсу в наявності, коли здійснювалась перевірка виїзною 
робочою групою? 

Марін Г. А. зазначив, що коли здійснювалась виїзна перевірка автобуси 
марки АТАМАК були відсутні. 

Юрченко О. А. зауважив на тому, як здійснювалось оцінювання минулим 
конкурсним комітетом за середньозважену величину для автобусів. 

Батечко О. В. перелічені, заявлені перевізниками-претендентами на 
конкурс марки автобусів та строк експлуатації. 

Новосадова Н. В. запитала, які автобуси були перелічені в договорі, коли 
\'кладались з перевізником-переможцем? 

Юрченко О. А. повідомив, що 22 липня 2016 року після проведення 
конкурсу, райдержадміністрацією укладені договори з ФОП Войтенко І. І., де 
вказані автобуси, які перелічені були в документах, поданих на конкурс. 

Балін В. А. наголосив на тому, що автобуси марки АТАМАN взагалі не 
були залучені до здійснення перевезень по цим маршрутам. 

Юрченко О. А. зазначив, що до Первомайської райдержадміністрації 
надійшло звернення з відповідною інформацією, але розгляд даного звернення не 
належить до повноважень конкурсного комітету. 

Марін Г. А. запитав чи набрали чинності зміни до переліку показників 
нарахування балів за пропозиції, подані перевізниками-претендентами? 

Юрченко О. А. повідомив, зміни до постанови Кабінету Міністрів України 
від 03.12.2008 року № 1081 відбулись у 2018 році. 



з урахуванням отриманої інформації та розпорядження голови 
Первомайської райдержадміністрації від 12.11.2015 року № 303-р, яке є чинним, 
вважаю, що ФОП Войтенко І.І. втратив право на нарахування 11 балів, оскільки з 
20.10.2015 р. до 14.01.2016 р. ФОП Войтенко І.І. здійснював перевезення як 
тимчасовий перевізник, а відповідно до додатку 4 до постанови Кабінету 
Міністрів України від 03.12.2008 р. № 1081, в редакції 2016 р., тимчасовий 
перевізник не має право на нарахування 11 балів, є також роз'яснення з цього 
питання Міністерства інфраструктури. Миколаївської облдержадміністрації. 

Зауважив, що конкурсний комітет повинен здійснювати функції та діяти у 
спосіб, передбачений чинним законодавством. 

І. Об'єкт № 1, рейс № 369 «Первомайськ-Жовтневе». 
Голосували за не нарахування 11 балів ФОП Войтенку І. І., у зв'язку із 

здійсненням ним перевезень в статусі тимчасового перевізника, внаслідок чого 
він втратив право на нарахування 11 балів. 

«за» - 9 (Артюшевський П.В., Балін В. А., Гінкул Д.В., Гуйван Я.В., Корніло 
О. В., Марін Г.А., Новосадова Н.В., Сосіновський С. Г., Юрченко О.А.) 

«проти» - О 
«утримались» - 1 (Бершацький О. С.) 
Рішення прийнято більшістю голосів. 
Примітка. Член конкурсного комітету, Птащинський О. В., відлучився та не 

приймав участі у голосуванні по даному питанню. 

1111 «Євротр^нс Юг» - 8 балів 
ФОП Войтенко 1.1. - 5 балів 
Голосували за визнання переможцем за об'єктом М 1, рейс №369 

«Первомайськ-Жовтневе», ПП «Євротранс Юг», як такого, що набрав найбільшу 
кічькість балів: 

«за» -11 (Артюшевський П.В., Балін В. А., Бершацький О. С., Гінкул Д.В., 
Гуйван Я.В., Корніло О. В., Марін Г.А., Новосадова Н.В., Пташинський О.В., 
Сосіновський С. Г, Юрченко О.А.) 

«проти» - О 
«утримались» - О 
Рішення прийнято більшістю голосів. 
Голосували за визнання перевізника-претендента, який зайняв друге місце 

по об'єкту М 1, рейс № 369 «Первомайськ-Жовтневе» ФОП Войтенка І.І., як 
такого, що набрав меншу кількість балів: 

«за» - 11 (Артюшевський П.В., Балін В. А., Бершацький О. С., Гінкул Д.В., 
Гуйван Я.В., Корніло О. В., Марін Г.А., Новосадова Н.В., Пташинський О.В., 
Сосіновський С. Г, Юрченко О.А.) 

«проти» - О 
«утрималось» - О 
Рішення прийнято більшістю голосів. 

П. Об'єкт № 8, маршрут № 382 Первомайськ - Лиса Гора. 
ПП «Євротранс Юг» - 8 
ФОП Войтенко 1.1. - 7 



Голосували за визнання переможцем за об'єктом № 8, рейс №382 
«Первомайськ-Лиса Гора» 7777 «Євротранс Юг» як такого, що набрав найбільшу 
кічькість балів: 

за - 11 (Артюшевський П.В., Балін В. А., Бершацький О. С., Гінкул Д.В., 
Гуйван Я.В., Корніло О. В., Марін ГА., Новосадова Н.В., Пташинський О.В., 
Сосіновський С. Г, Юрченко О.А.) 

проти - О 
утримались - О 
Рішення прийнято більшістю голосів. 

Голосували за визнання перевізника-претендента, який зайняв друге місце 
по об'єкту № 8, рейс № 382 «Первомайськ-Лиса Гора», ФОП Войтенка 7.7., як 
такого, що набрав меншу кількість балів: 

«за» -11 (Артюшевський П.В., Балін В. А., Бершацький О. С., Гінкул Д.В., 
Гуйван Я.В., Корніло О. В., Марін ГА., Новосадова Н.В., Пташинський О.В., 
Сосіновський С. Г, Юрченко О.А.) 

«проти» - О 
«утримались» - О 
Рішення прийнято більшістю голосів. 

Ш. Об'єкт № 10, рейс № 384 «Первомайськ-Мигія», 
ГШ «Євротранс Юг» - 10 балів 
ФОП Войтенко 1.1. - 5 балів 

Голосували за визнання переможцем за об'єктом № 10, рейс №384 
«Первомайськ-МіІгія», 7777 «Євротранс Юг», як такого, що набрав найбільшу 
кііькість балів: 

«за» -11 (Артюшевський П.В., Балін В. А., Бершацький О. С., Гінкул Д.В., 
Гуйван Я.В., Корніло О.В., Марін ГА., Новосадова Н.В., Пташинський О.,В, 
Сосіновський С. Г, Юрченко О.А.) 

«проти» - О 
«утримались» - О 
Рішення прийнято більшістю голосів. 

Голосували за визнання перевізника-претендента, який зайняв друге місце 
по об'єкту № 10, рейс № 384 «Первомайськ-Мигія», ФОП Войтенка 7.7, як 
такого, що набрав меншу кількість балів: 

«за» -11 (Артюшевський П.В., Балін В. А., Бершацький О. С., Гінкул Д.В., 
Гуйван Я.В., Корніло О. В., Марін Г.А., Новосадова Н.В., Пташинський О.В., 
Сосіновський С. Г, Юрченко О.А.) 

«проти» - О 
«утрималось» - О 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

Члени конкурсного комітету вирішили: 
1. 12 серпня 2020 року повторно переглянувши результати конкурсу, який 

віяб\^ся 30.06.2016 року по маршрутам № 369 «Первомайськ-Жовтневе», № 382 



30.06.2016 року, ил'шаи: переможній кчшк^рсу 
претендентін, які посіли ,др> гс місііс: 
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2 Вириті їн відповідно ло пункіу 40 Порядку, іпгасння ггро ргіу.іьігли 
к-он;<}.рсу оформити прсмоколом, чки.й підписусться головун»чи\[ сскрскіпсм ;а 
прійлтнімн членами конкурсного комітету та подати. »3ріа:!і іиіор\ псрс:іе'іс?»ь 
протігам п'ятії робочих днш. 
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Члспн конкурсного колііїсіу 

^<"5рчси\'о о -Л 

'і С'осіиовсьоій С. Г 

течко С), В. 

іисвсьі-л;і'. П. II > 

Ьг:лІ!і В. А. 

іикул <1 в, 

>йшт Я. В. 

Ьсриіаш.к'йй О, І'. 

К'опніло О. В. 

•Ілріи Г. А. 

!с'Г,оса;Ш!іа 11 В. 

іаииіиський О. В. 


