
Протокол № 2
засідання конкурсного комітету з визначення автомобільних 

перевізників для перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 
користування Первомайської міської територіальної громади

17.12.2021 року м. Первомайськ
10-00 год. Малий зал (к. 100)

Конкурсний комітет: за списком -16; присутні -  9, відсутні -  7.

В засіданні конкурсного комітету взяли участь:

Голова конкурсного комітету:

МАЛІШЕВСЬКИЙ Дмитро - перший заступник міського голови

Заступник голови конкурсного комітету:

МЕДВЕДЧУК Михайло - секретар міської ради

Секретар конкурсного комітету:

БАНДУРА Ольга - головний спеціаліст з питань транспорту управління
економічного розвитку територіальної громади міської 
ради

Члени конкурсного комітету:

ЗАРИЦЬКА Олена, КОЗАЧЕНКО Євген, МУЗИКА Сергій, СІНЧУК Сергій, ЦИХОНЯ 
Василь, ТАМАРА Сергій,

ПОРЯДОК ДЕННИИ:

1. Визначення перевізника - претендента для здійснення перевезень пасажирів на 
автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної 
громади від перевізника -  претендента, розгляд документів.

2. Різне.

По першому питанню:

Відкрив засідання голова конкурсного комітету Дмитро Малішевський та 
повідомив, що на засіданні присутні 9 членів конкурсного комітету (із правом голосу -  8 ), 
відсутні -  7. Кворум відбувся, тому засідання конкурсного комітету можна вважати 
правомочним.

Голова конкурсного комітету оголосив присутнім порядок денний та запропонував 
перейти до розгляду питань, надавши слово секретарю конкурсного комітету.



Секретар конкурсного комітету Ольга Бандура доповіла, що рішенням виконавчого 
комітету міської ради від 12.11.2021 року № 495 «Про призначення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської 
міської територіальної громади» 17.12.2021 року визначено датою проведення конкурсу та 
затверджено умови проведення конкурсу, перелік об’єктів конкурсу з вимогами до них, 
кошторис витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу, розрахунок плати 
за участь у конкурсі.

На конкурс виставлено 1 об’єкт (пакет):

1. П акет  №  Ш  (маршрут № 92 «Дитяча лікарня - АС «Голта» -  с. Чаусове - 2»).

Відповідно до пункту 28 Постанови 1081 «Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» 
(далі -  Постанова 1081) із змінами та доповненнями оголошення розміщено в засобах 
масової інформації з дотриманням термінів розміщення: 15.11.2021 року - на офіційному 
сайті Первомайської міської ради та 18.11.2021 року в газеті «Вісник Первомайська» (№ 
91-92(1848)).

Згідно пункту 30 Постанови 1081 кінцевий строк прийняття документів для участі у 
конкурсі не може становити менш як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу та 
конверт (пакет) з позначкою «№1», який містить документи для участі у конкурсі, 
відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття. Останнім днем 
прийняття документів, відповідно до процедури проведення конкурсу є 02 грудня 2021 
року, днем розкриття конверту з позначкою «№1» є 03 грудня 2021 року.

Відповідно до протоколу б/н від 03.12.2021 року засідання 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 Первомайської 
міської територіальної громади станом на 17.00 год 02.12.2021 року документи від 
претендентів -  перевізників на участь у конкурсі не надійшли.

Ольга Бандура повідомила, що відповідно до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 29.10.2021 року № 467 «Про призначення тимчасового перевізника для 
здійснення перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального 
користування в Первомайській міській територіальній громаді» перевезення пасажирів за 
маршрутом «Дитяча лікарня - АС «Голта» -  с. Чаусове - 2», тимчасово, до 01.02.2021 
року здійснює ПП «Євротранс Юг».

Дмитро Малішевський зазначив, що через відсутність претендентів, необхідно 
повторно оголосити конкурс на об’єкт №  1П (маршрут № 92 «Дитяча лікарня - АС 
«Голта» -  с. Чаусове - 2») та призначити його відповідно до термінів, визначених 
Постановою 1081.

Секретар конкурсного комітету довела до відома присутніх строк розміщення 
оголошення про конкурс, дату проведення засідання конкурсного комітету та кінцевий 
термін прийняття документів, прорахованих відповідно до вимог Постанови 1081.

Голова конкурсного комітету Дмитро Малішевський запропонував управлінню 
економічного розвитку територіальної громади міської ради визначити дату проведення 
повторного конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 
користування Первомайської міської територіальної громади на маршрут № 92 «Дитяча 
лікарня - АС «Голта» -  с. Чаусове - 2» відповідно до строків, передбачених Постановою 
1081 та надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської міської 
ради).

Друге питання не розглядалося.



За результатами засідання конкурсного комітету 

Вирішили:

1. Доручити управлінню економічного розвитку територіальної громади міської ради 
визначити дату проведення повторного конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних 
маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної громади на 
маршрут № 92 «Дитяча лікарня - АС «Голта» -  с. Чаусове - 2» відповідно до строків, 
передбачених Постановою 1081 та надати пропозицію Організатору (Виконавчому 
комітету Первомайської міської ради).

2. Доручити секретарю конкурсного комітету оформити протокол та надати його на


