
Протокол № 1
засідання конкурсного комітету з визначення автомобільних

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

17.08.2021 року м. Первомайськ
10-30 год. Малий зал
(к.302)

Конкурсний комітет: за списком – 16; присутні – 13, відсутні – 3.

В засіданні конкурсного комітету взяли участь:

Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО

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:

ГІНКУЛ Дмитро, ЙОНГА Володимир, ЗАРИЦЬКА Олена, КОРНІЛО Олександр,
МАЛИНОВСЬКИЙЮрій, МУЗИКА Сергій, ОСТРОВСЬКИЙ Дмитро, СІНЧУК Сергій,
ФРОЛОВА Тетяна, ЦИХОНЯ Василь, ЮСЬКОВ Сергій

Присутні запрошені:

СКУЛМЕ Ірина - начальник управління економічного розвитку
територіальної громади міської ради

ЯРОВИЙ Віталій - начальник КП «Управління пасажирських перевезень»

МІХНО Світлана - бухгалтер КП «Управління пасажирських перевезень»

А також присутні:

КАМІНСЬКИЙ Ігор – керівник ТОВ «Голта Автотранс»

Представник засобів масової інформації



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розкриття конвертів (пакетів) з позначкою №2, які надійшли для участі у
конкурсі з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування
Первомайської міської територіальної громади від перевізника – претендента, розгляд
документів.
1.1. Доповідь головного спеціаліста з питань транспорту управління економічного
розвитку територіальної громади міської ради щодо аналізу документів (вмісту пакету
№1), який надійшов від перевізника – претендента для участі у конкурсі з перевезення
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської
територіальної громади.
1.2. Висновки.

2. Визначення переможців конкурсу.

3. Різне.

По першому питанню:

Відкрив засідання міський голова Олег Демченко та передав слово головуючому на
засіданні заступнику голови конкурсного комітету Михайлу Медведчуку, який довів до
відома присутніх порядок денний засідання.

Секретар конкурсного комітету Ольга Бандура повідомила, що на засіданні присутні
13 членів конкурсного комітету (із правом голосу – 12), відсутні – 3. Кворум відбувся,
тому засідання конкурсного комітету можна вважати правомочним.

Секретар конкурсного комітету Ольга Бандура доповіла, що рішенням виконавчого
комітету міської ради від 16.07.2021 року № 301 «Про призначення конкурсу з
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської
міської територіальної громади» 17.08.2021 року визначено датою проведення конкурсу та
затверджено 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 2 об’єкти (пакети):

1. Пакет №27 (маршрут № 101 – А «Котеджі – вул. Корабельна» (гр.1).
2. Пакет №28 (маршрут № 114 «вул. Рожева - вул. Садова» (гр.1)

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 19.07.2021 року з дотриманням термінів розміщення.

Секретар конкурсного комітету передала журнал реєстрації документів для участі у
конкурсі головуючому Михайлу Медведчуку, зауваживши, що конверти (пакети) з
позначками №1 та №2 від перевізника – претендента ТОВ «Голта Автотранс» надійшли з
дотриманням термінів подачі документів 30.07.2021 року.

Заступник голови конкурсного комітету та секретар перейшли до розкриття
конверту (пакету) з позначкою «№2■», що надійшов від ТОВ «Голта Автотранс», Ольга
Бандура повідомила присутніх, що конверт містить заяву на участь у конкурсі за об’єктом
конкурсу (пакетом) №27 (маршрут: №101-А «Котеджі – вул. Корабельна» (гр.1), також
перевізник - претендент у заяві засвідчив, що подані документи на конкурс є
достовірними та у разі (за результатами) визнання його переможцем згоден укласти
договір на виконання перевезень.



Ольга Бандура повідомила присутніх на засіданні конкурсного комітету, що на
виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 11.06.2021 року № 206 «Про
покладання функцій робочого органу з організації проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування Первомайської
міської територіальної громади», з метою забезпечення прозорості процедури проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування
Первомайської міської територіальної громади та запобігання корупції 02.08.2021 року
прийнято розпорядження міського голови №182 - р «Про склад робочої групи з відкриття
конвертів (пакетів) з позначкою «№1» 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» (далі розпорядження міського голови № 182-р від 02.08.2021 року).

Згідно з пунктом 30 Постанови 1081, конверт (пакет) з позначкою «№1», який
містить документи для участі у конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення
строку їх прийняття, останнім днем прийняття документів є 02.08.2021 року.

Відповідно до розпорядження міського голови № 182-р від 02.08.2021 року,
03.08.2021 року о 14-00 годині (каб. № 302) на засіданні робочої групи відкрито конверти
(пакети) з позначкою «№ 1■» та з позначкою «№ 1●», складено опис документів, що
увійшли до вказаних пакетів та зазначено, що документи, надані перевізником –
претендентом для участі у конкурсі пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та
підписані автомобільним перевізником із зазначенням кількості сторінок цифрами та
словами, що відповідає пункту 30 Постанови 1081 та пункту 3.4 Умов проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування
Первомайської міської територіальної громади, затверджених рішенням виконавчого
комітету Первомайської міської ради від 09.07.2021 року № 260 «Про затвердження Умов
та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах
загального користування Первомайської міської територіальної громади» (далі – Умови
конкурсу).

Слово для доповіді щодо аналізу вмісту конверту (пакету) з позначкою «№ 1■»
заступник голови конкурсного комітету надав головному спеціалісту з питань транспорту
управління економічного розвитку територіальної громади міської ради Ользі Бандурі, яка
озвучила інформацію щодо проведеного аналізу та оцінки одержаних пропозицій від
перевізника – претендента (додається).

У доповіді Ольга Бандура навела перелік служб, до яких направлено відповідні
запити, озвучила вміст пакету «№ 1■», який прийняла до опрацювання, проведення
аналізу та перейшла до озвучення висновків.

В результаті опрацювання документів встановлено:
Перелік документів, що надійшли від перевізника – претендента, у конверті (пакеті)

з позначкою «№ 1■» не відповідає вимогам пункту 3 Умов конкурсу, зокрема відсутня
копія ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів та копії сертифікатів
відповідності та екологічності транспортних засобів.

В анкеті до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або продовження
строку дії договору (дозволу) зазначено, що Організатором перевезень (Виконавчим
комітетом міської ради) з перевізником – претендентом, як з переможцем попереднього
конкурсу укладався Договір про здійснення перевезень пасажирів на міських автобусних
маршрутах загального користування в місті Первомайськ № 43 від 07.09.2016 року
терміном дії з 01.10.2016 р. до 01.10.2021 р.

Відповідно до пункту 2.3.9 укладеного договору від 07.09.2016 року № 47 перевізник
зобов’язаний забезпечити виконанння на маршруті затвердженого Організатором
розкладу руху автобусів з регулярністю не менше 90%. За інформацією КП «Управління
пасажирських перевезень» виконання графіків руху за січень - липень 2021 року за



маршрутами, що є предметом зазначеного договору становить: № 101-А «Котеджі - вул.
Корабельна» - 63%, № 114 «вул. Рожева - вул. Садова» - 86,3% .

Щодо інформації, зазначеної перевізником - претендентом 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, секретар конкурсного комітету запросила доповісти виконувача
обов’язків заступника начальника Південного міжрегіонального управління
Укртрансбезпеки - начальника відділу державного контролю та нагляду за безпекою на
транспорті у Миколаївській області Олександра Корнілу, який зазначив, що наявна
матеріально - технічна база, в тому числі службові та технічні приміщення, зазначені
перевізником у відомостях є власністю Товариства з обмеженою відповідальністю «Голта
Автотранс».

У результаті проведення аналізу відповідності транспортних засобів перевізника -
претендента ТОВ «Голта Автотранс» Умовам конкурсу встановлено, що транспортні
засоби РУТА 25, державний реєстраційний номер ВЕ8243АА та РУТА 22, державний
реєстраційний номер ВЕ8237АА не відповідають пункту 1.4.1. Умов конкурсу та частині
другій статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» в частині екологічних
показників - відповідність екологічним нормам транспортного засобу (за умови
відповідності автобуса категорії Євро -3 і вище) та пункту 1.4.3.3. Умов конкурсу, пункту
10 Постанови 1081, щодо забезпечення роботи на об’єкті конкурсу, транспортних засобів,
пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення, в кількості до 50% загальної кількості автобусів.

Транспортні засоби: РУТА 22 (резерв), з державним реєстраційним номером
ВЕ8237АА не відповідає Умовам конкурсу в частині строку експлуатації транспортного
засобу «не старше 10 років»; РУТА 25, державний реєстраційний номер ВЕ8237АА,
станом на момент проведення конкурсу, відповідає вимозі «не старше 10 років».

У відомостях про додаткові умови обслуговування перевізник зазначив:
- планову вартість проїзду на маршруті 6,00 - 7,00 грн. (залежить від цін на пальне,

мінімальної заробітної плати, індексу інфляції), що не являється додатковою умовою
обслуговування та регулюється на міських автобусних маршрутах загального
користування вимогами Наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009
р. № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського
автомобільного транспорту»;

- поліпшення культури, якості обслуговування на маршруті: правила надання послуг
пасажирського транспорту визначені Постановою Кабінету Міністрів України від
18.02.1997 р. № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту» (зі змінами та доповненнями) та не можуть бути додатковою
умовою обслуговування.

Відповідно до пункту 3.1.5. Умов конкурсу та пункту 29 Постанови 1081 перевізник
– претендент подає копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого)
на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) за останній
квартал.

Перевізник – претендент ТОВ «Голта Автотранс» надав копію відомостей про суми
нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та
військового збору (форма 4ДФ) за період - ІІ квартал 2021 року, яка відповідно до наказу
Міністерства Фінансів України від 15.12.2020 року № 773 «Про внесення змін до наказу
Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» об’єднує в собі два звіти, а
саме форму № Д4 (звіт з ЄСВ) та форму № 1ДФ.

За даними Регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області (лист від
04.08.2021р. № 31/14/2-728) власником транспортних засобів, запропонованих ТОВ
«Голта Автотранс» для використання на маршрутах є Чорна Ліна Миколаївна.



Відповідно до інформації Первомайського районного відділу Головного управління
Національної Поліції в Миколаївській області: фактів притягнення до адміністративної
відповідальності протягом 2021 року водіїв автотранспортних засобів за ст.130 КУпАП,
запропонованих ТОВ «Голта Автотранс» до використання на маршрутах не встановлено.

Перейшли до обговорення висновків за результатами проведеного аналізу та оцінки
одержаних пропозицій від перевізника – претендента ТОВ «Голта Автотранс» у конверті
(пакеті) з позначкою «№ 1■».

Заступник голови конкурсного комітету Михайло Медведчук звернувся до
керівника підприємства Ігоря Камінського з питаннями щодо відсутності у перевізника
транспортних засобів, що відповідають екологічним нормам та транспортних засобів,
пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення, керівник підприємства, відсутність необхідного транспорту, пояснив складним
фінансовим станом на підприємстві, в результаті чого відсутні кошти, які можна
направити на сертифікацію транспортних засобів чи закупівлю транспорту для
забезпечення перевезень маломобільних груп населення.

Зважаючи на вищенаведене і те, що на об’єкт конкурсу пакет №27 (маршрут № 101
– А «Котеджі – вул. Корабельна» (гр.1) претендує лише один перевізник, заступник
голови конкурсного комітету поставив на голосування питання щодо допущення ТОВ
«Голта Автотранс» до участі у конкурсі, як претендента на об’єкт конкурсу пакет №27.

№
з/п

ПІБ члена конкурсного комітету Результати голосування
За Проти Утримався

1 Медведчук Михайло Анатолійович +
2 Гінкул Дмитро Володимирович +
3 Йонга Володимир Сергійович +
4 Зарицька Олена Володимирівна +
5 Корніло Олександр Вікторович +
6 Малиновський Юрій Олександрович +
7 Музика Сергій Іванович +
8 Островський Дмитро Генадійович +
9 Сінчук Сергій Миколайович +
10 Фролова Тетяна Євгенівна +
11 Цихоня Василь Васильович +
12 Юськов Сергій Вікторович +

Разом: 12

Результати голосування: «за» - 12;
«проти» - 0;
«утримались» - 0.

Вирішили: допустити ТОВ «Голта Автотранс» до участі у конкурсі з перевезення
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської
територіальної громади за об’єктом конкурсу пакетом №27.

Заступник голови конкурсного комітету та секретар перейшли до розкриття
конверту (пакету) з позначкою «№ 2●», що надійшов від ТОВ «Голта Автотранс», Ольга
Бандура повідомила присутніх, що конверт містить заяву на участь у конкурсі за об’єктом
конкурсу (пакетом) № 28 (маршрут № 114 «вул. Рожева - вул. Садова» (гр.1), також у
заяві перевізник - претендент засвідчив, що подані документи на конкурс є достовірними
та у разі (за результатами) визнання його переможцем згоден укласти договір на
виконання перевезень.



Слово для доповіді щодо аналізу вмісту конверту (пакету) з позначкою «№ 1●»
взяла Ольга Бандура, яка озвучила інформацію щодо проведеного аналізу та оцінки
одержаних пропозицій від перевізника – претендента.

В результаті опрацювання документів встановлено:
Перелік документів, що надійшли від перевізника – претендента, у конверті (пакеті)

з позначкою «№ 1●» не відповідає вимогам пункту 3 Умов конкурсу, зокрема відсутня
копія ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів та копії сертифікатів
відповідності та екологічності транспортних засобів.

В анкеті до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або продовження
строку дії договору (дозволу) зазначено, що Організатором перевезень (Виконавчим
комітетом міської ради) з перевізником – претендентом, як з переможцем попереднього
конкурсу укладався Договір про здійснення перевезень пасажирів на міських автобусних
маршрутах загального користування в місті Первомайськ № 43 від 07.09.2016 року
терміном дії з 01.10.2016 р. до 01.10.2021 р.

Відповідно до пункту 2.3.9 укладеного договору від 07.09.2016 року № 47 перевізник
зобов’язаний забезпечити виконанння на маршруті затвердженого Організатором
розкладу руху автобусів з регулярністю не менше 90%. За інформацією КП «Управління
пасажирських перевезень» виконання графіків руху за січень - липень 2021 року за
маршрутами, що є предметом зазначеного договору становить: № 101-А «Котеджі - вул.
Корабельна» - 63%, № 114 «вул. Рожева - вул. Садова» - 86,3% .

Олександр Корніло, вкотре зазначив, що наявна матеріально - технічна база, в тому
числі службові та технічні приміщення, зазначені перевізником у відомостях є власністю
Товариства з обмеженою відповідальністю «Голта Автотранс» та задав питання керівнику
підприємства щодо кількості працівників, які здійснюють технічний огляд транспортних
засобів та щозмінний огляд стану здоров’я водіїв, наявності документів, підтверджуючих
кваліфікацію.

Ігор Камінський повідомив, що на підприємстві працюють 3 працівники, що
здійснюють технічний огляд транспортних засобів та 2 працівники, що проводять
щозмінний огляд стану здоров’я водіїв, які мають відповідні документи.

У результаті проведення аналізу відповідності транспортних засобів перевізника -
претендента ТОВ «Голта Автотранс» Умовам конкурсу встановлено, що транспортні
засоби РУТА 25, державний реєстраційний номер ВЕ7819АА та РУТА 19, державний
реєстраційний номер ВЕ7425АА не відповідають пункту 1.4.1. Умов конкурсу та частині
другій статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» в частині екологічних
показників - відповідність екологічним нормам транспортного засобу (за умови
відповідності автобуса категорії Євро -3 і вище) та пункту 1.4.3.3. Умов конкурсу та
пункту 10 Постанови 1081, щодо забезпечення роботи на об’єкті конкурсу, транспортних
засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення, в кількості до 50% загальної кількості автобусів.

Транспортні засоби: РУТА 19 (резерв), з державним реєстраційним номером
ВЕ7425АА не відповідає Умовам конкурсу в частині строку експлуатації транспортного
засобу «не старше 10 років»; РУТА 25, державний реєстраційний номер ВЕ7819АА,
станом на момент проведення конкурсу відповідає вимозі «не старше 10 років».

У відомостях про додаткові умови обслуговування перевізник зазначив:
- планову вартість проїзду на маршруті 6,00 - 7,00 грн. (залежить від цін на пальне,

мінімальної заробітної плати, індексу інфляції), що не являється додатковою умовою
обслуговування та регулюється на міських автобусних маршрутах загального
користування вимогами Наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009
р. № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського
автомобільного транспорту»;

- поліпшення культури, якості обслуговування на маршруті, що передбачено
Постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 р. № 176 «Про затвердження



Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (зі змінами та
доповненнями).

Відповідно до пункту 3.1.5. Умов конкурсу та пункту 29 Постанови 1081 перевізник
– претендент подає копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого)
на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) за останній
квартал.

Перевізник – претендент ТОВ «Голта Автотранс» надав копію відомостей про суми
нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та
військового збору (форма 4ДФ) за період - ІІ квартал 2021 року, яка відповідно до наказу
Міністерства Фінансів України від 15.12.2020 року № 773 «Про внесення змін до наказу
Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» об’єднує в собі два звіти, а
саме форму № Д4 (звіт з ЄСВ) та форму № 1ДФ.

Також, Ольга Бандура повідомила, що за інформацією, отриманою за допомогою
системи «Електронний кабінет перевізника», станом на дату проведення конкурсу, усі
вищезазначені транспортні засоби зареєстровані як засоби провадження господарської
діяльності ТОВ «Голта Автотранс».

За даними Регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області (лист від
04.08.2021р. № 31/14/2-728) власником транспортних засобів, запропонованих ТОВ
«Голта Автотранс» для використання на маршрутах є Чорна Ліна Миколаївна.

Відповідно до інформації Первомайського районного відділу Головного управління
Національної Поліції в Миколаївській області: фактів притягнення до адміністративної
відповідальності протягом 2021 року водіїв автотранспортних засобів за ст.130 КУпАП,
запропонованих ТОВ «Голта Автотранс» до використання на маршрутах не встановлено.

Перейшли до обговорення висновків за результатами проведеного аналізу та оцінки
одержаних пропозицій від перевізника – претендента ТОВ «Голта Автотранс» у конверті
(пакеті) з позначкою «№ 1●».

Члени конкурсного комітету, зазначили, що перевізник - претендент при подачі
документів на об’єкт конкурсу (пакет) № 28 припустився тих самих помилок, що і на
об’єкт конкурсу (пакет) № 27 та має такі ж недоліки щодо транспортних засобів, які
пропонує до використання на об’єкті конкурсу (пакеті) № 28.

Також члени конкурсного комітету обговорили питання неналежного стану
транспортних засобів перевізника та щодо відсутності у перевізника - претендента
інвестиційного проєкту - зобов’язання щодо оновлення парку автобусів на маршрутах, що
є об’єктами конкурсу, також зупинилися на неналежному виконанні перевізником
графіків руху транспорту за маршрутами, що є предметом попереднього договору,
вказаного перевізником в анкеті до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів.

Секретар конкурсного комітету запросила до слова начальника КП «Управління
пасажирських перевезень» Віталія Ярового, який озвучив питання заборгованості ТОВ
«Голта Автотранс» перед комунальним підприємством за надані послуги, а також щодо
недостатньої кількості наявного транспорту та технічного стану транспортних засобів для
забезпечення виконання зобов’язань за діючими договорами між Організатором
перевезень (Виконавчим комітетом Первомайської міської ради) та перевізником.

Зважаючи на вищенаведене і те, що на об’єкт конкурсу пакет №28 (маршрут № 114
«вул. Рожева - вул. Садова» (гр.1) претендує лише один перевізник, заступник голови
конкурсного комітету поставив на голосування питання щодо допущення ТОВ «Голта
Автотранс» до участі у конкурсі, як претендента на об’єкт конкурсу пакет №28.

№
з/п

ПІБ члена конкурсного комітету Результати голосування
За Проти Утримався

1 Медведчук Михайло Анатолійович +
2 Гінкул Дмитро Володимирович +
3 Йонга Володимир Сергійович +



4 Зарицька Олена Володимирівна +
5 Корніло Олександр Вікторович +
6 Малиновський Юрій Олександрович +
7 Музика Сергій Іванович +
8 Островський Дмитро Генадійович +
9 Сінчук Сергій Миколайович +
10 Фролова Тетяна Євгенівна +
11 Цихоня Василь Васильович +
12 Юськов Сергій Вікторович +

Разом: 12

Результати голосування: «за» - 12;
«проти» - 0;
«утримались» - 0.

Вирішили: допустити ТОВ «Голта Автотранс» до участі у конкурсі з перевезення
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської
територіальної громади за об’єктом конкурсу пакетом №28.

Відповідно до пункту 47 Постанови КМУ 1081 заступник голови конкурсного
комітету Михайло Медведчук запропонував продовжити роботу конкурсного комітету та
провести голосування на закритому засіданні.

По другому питанню:
Михайло Медведчук зазначив, що враховуючи порушення, виявлені в ході

опрацювання документів, що надійшли для участі у конкурсі від перевізника-
претендента ТОВ «Голта Автотранс» та виявлені у ході обговорення, беручи до уваги те,
що у даному конкурсі (два об’єкти) бере лише один претендент, запропонував: з метою
забезпечення перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах за об’єктом
конкурсу № 27 (маршрут № 101 – А «Котеджі – вул. Корабельна» (гр.1), а також з
урахуванням в подальшому можливості перегляду міської маршрутної мережі визначити
термін для переможця конкурсу – 1(один) рік.

Секретар конкурсного комітету довела до відома членів конкурсного комітету
статтю 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», в якій визначено за яких умов
та на який термін органи місцевого самоврядування можуть укладати договори з
переможцем конкурсу.

В результаті обговорення члени конкурсного комітету, зважаючи на виявлені
порушення та недоліки, вирішили визначити термін для переможця конкурсу – 1(один) рік.

Дана пропозиція поставлена на голосування.

№
з/п

ПІБ члена конкурсного комітету Результати голосування
За Проти Утримався

1 Медведчук Михайло Анатолійович +
2 Гінкул Дмитро Володимирович +
3 Йонга Володимир Сергійович +
4 Зарицька Олена Володимирівна +
5 Корніло Олександр Вікторович +
6 Малиновський Юрій Олександрович +
7 Музика Сергій Іванович +
8 Островський Дмитро Генадійович +
9 Сінчук Сергій Миколайович +



10 Фролова Тетяна Євгенівна +
11 Цихоня Василь Васильович +
12 Юськов Сергій Вікторович +

Разом: 8 4

Результати голосування: «за» - 8;
«проти» - 0;
«утримались» - 4.

Вирішили:
Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської міської ради)
визначити переможцем за об’єктом конкурсу (пакетом) № 27 (маршрут № 101 – А
«Котеджі – вул. Корабельна») Товариство з обмеженою відповідальністю «Голта
Автотранс» та укласти договір на обслуговування маршруту, зазначеного у пакеті № 27
терміном на 1 рік.

Слово взяв Олександр Корніло та зазначив, що перевізник ТОВ «Голта Автотранс»,
протягом дії договору, повинен усунути недоліки щодо відсутності сертифікатів
відповідності та екологічності на транспортні засоби, які пропонуються до використання
на об’єктах конкурсу № 27 та № 28.

Заступник голови конкурсного комітету зауважив, що зважаючи на те, що на об’єкт
конкурсу (пакет) № 28 (маршрут № 114 «вул. Рожева - вул. Садова» (гр.1) подав заяву
лише один перевізник- претендент ТОВ «Голта Автотранс», з метою забезпечення
перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах за об’єктом конкурсу,
враховуючи порушення, виявлені в ході опрацювання документів, визначити термін для
переможця конкурсу – 1(один) рік.

Дана пропозиція поставлена на голосування.

№
з/п

ПІБ члена конкурсного комітету Результати голосування
За Проти Утримався

1 Медведчук Михайло Анатолійович +
2 Гінкул Дмитро Володимирович +
3 Йонга Володимир Сергійович +
4 Зарицька Олена Володимирівна +
5 Корніло Олександр Вікторович +
6 Малиновський Юрій Олександрович +
7 Музика Сергій Іванович +
8 Островський Дмитро Генадійович +
9 Сінчук Сергій Миколайович +
10 Фролова Тетяна Євгенівна +
11 Цихоня Василь Васильович +
12 Юськов Сергій Вікторович +

Разом: 8 4

Результати голосування: «за» - 8;
«проти» - 0;
«утримались» - 4.

Вирішили:
Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської міської ради)
визначити переможцем за об’єктом конкурсу (пакетом) № 28 (маршрут № 114 «вул.



Рожева - вул. Садова») ТОВ Голта Автотранста та укласти договір на обслуговування
маршруту, зазначеного у пакеті № 28 терміном на 1 рік.

Для оголошення результатів конкурсу, до зали засідань (каб. 302) запросили осіб, які
не являються членами конкурсного комітету.

Заступник голови конкурсного комітету оголосив результати конкурсу:

По пакету №27 (маршрут № 101 – А «Котеджі – вул. Корабельна» (гр.1) вирішили:
Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської міської ради)
визначити переможцем за об’єктом конкурсу (пакетом) № 27 (маршрут № 101 – А
«Котеджі – вул. Корабельна») Товариство з обмеженою відповідальністю «Голта
Автотранс» та укласти договір на обслуговування маршруту, зазначеного у пакеті № 27
терміном на 1 рік.

По пакету №28 (маршрут № 114 «вул. Рожева - вул. Садова» (гр.1) вирішили:

Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської міської ради)
визначити переможцем за об’єктом конкурсу (пакетом) № 28 (маршрут № 114 «вул.
Рожева - вул. Садова») ТОВ Голта Автотранста та укласти договір на обслуговування
маршруту, зазначеного у пакеті № 28 терміном на 1 рік.

По третьому питанню:

Виступила Тетяна Фролова з питання відсутності у транспортних засобах, що
здійснюють перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, написів «Місця для
пасажирів з дітьми та осіб з інвалідністю».

Михайло Медведчук наголосив на необхідності, у межах повноважень, провести
роботу з перевізниками та опрацювати зазначене питання.

Виступив Ігор Камінський з питанням щодо того, яка організація виконує функції
робочого органу.

Ольга Бандура повторно озвучила, що відповідно до рішення виконавчого комітету
міської ради від 11.06.2021 року № 206 «Про покладання функцій робочого органу з
організації проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних
маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної громади»,
функції робочого органу покладено на управління економічного розвитку територіальної
громади міської ради.

За результатами засідання конкурсного комітету

Вирішили:

1. Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської міської
ради) визначити переможцем за об’єктом конкурсу (пакетом) №27 Товариство з
обмеженою відповідальністю «Голта Автотранс».

2. Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської міської
ради) укласти договір на обслуговування маршруту, зазначеного у пакеті №27 з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Голта Автотранс» терміном на
1(один) рік.

3. Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської міської
ради) визначити переможцем за об’єктом конкурсу (пакетом) №28 Товариство з
обмеженою відповідальністю «Голта Автотранс».







Міському голові
Олегу ДЕМЧЕНКУ

Голові (заступнику голови) конкурсного
комітету з визначення автомобільних
перевізників для перевезення пасажирів
на автобусних маршрутах загального
користування Первомайської міської
територіальної громади

Аналіз та оцінка одержаних пропозицій від перевізника – претендента ТОВ
«Голта Автотранс» у конвертах (пакетах) з позначкою «№ 1■» та з

позначкою «№ 1●»

На виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 11.06.2021
року № 206 «Про покладання функцій робочого органу з організації
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних
маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної
громади», з метою забезпечення прозорості процедури проведення конкурсу
з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування
Первомайської міської територіальної громади та запобігання корупції
02.08.2021 року прийнято розпорядження міського голови №182 - р «Про
склад робочої групи з відкриття конвертів (пакетів) з позначкою «№1» 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».

Документи від перевізника - претендента прийняті 30.07.2021 року
відповідно до процедури, в строки, визначені законодавством.

Відповідно до пункту 30 Постанови Кабінету Міністрів України від
03.12.2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»
(далі – Постанова 1081) із змінами та доповненнями, конверт (пакет) з
позначкою «№1», який містить документи для участі у конкурсі,
відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття, останнім
днем прийняття документів є 02.08.2021 року.

03.08.2021 року о 14.00 год. (каб. 302) відбулося засідання робочої групи
з відкриття конвертів (пакетів) з позначкою «№1» 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 (далі – робоча
група).



На засіданні робочої групи відкрито конверти (пакети) з позначкою «№
1■» та з позначкою «№ 1●», наданих перевізником – претендентом ТОВ
«Голта Автотранс».

Документи, що надійшли від ТОВ «Голта Автотранс» для участі у
конкурсі з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального
користування Первомайської міської територіальної громади (далі - конкурс)
пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та підписані
автомобільним перевізником із зазначенням кількості сторінок цифрами та
словами, що відповідає пункту 30 Постанови 1081 та пункту 3.4 Умов
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах
загального користування Первомайської міської територіальної громади,
затверджених рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради
від 09.07.2021 року № 260 «Про затвердження Умов та Порядку проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального
користування Первомайської міської територіальної громади» (далі – Умови
конкурсу).

Конверт (пакет) з позначкою «№ 1■» містить:
1. Анкету до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або

продовження строку дії договору (дозволу) на 1 стор.
2. Відомості про автобуси, які будуть використовуватися на

автобусному маршруті, 1 стор.
3. Відомості про додаткові умови обслуговування маршруту, 1 стор.
4. Квитанція № 2 від 13.07.2021 р. про формування документу, 1 стор.,

податковий розрахунок сум доходу, нарахованого, сплаченого на користь
платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також
сум нарахованого єдиного внеску за період - ІІ квартал 2021 року, 6 стор.

5. Лист щодо інвестиційного проєкту – зобов’язання про оновлення
парку автобусів, 1 стор.

6. Платіжне доручення (квитанція) № 1217 від 27.07.2021 року, 1 стор.
Згідно пункту 3 Умов конкурсу, документи перевізником -

претендентом надані не в повному обсязі:
- відсутня копія ліцензії на право надання послуг з перевезення

пасажирів, засвідчена керівником підприємства або нотаріально, на
виконання вимог до автомобільних перевізників, які допускаються до участі
у конкурсі (стаття 45 Закону України «Про автомобільний транспорт» від
05.04.2001 р. № 2344-ІІІ (зі змінами та доповненнями));

- відсутні копії сертифікатів відповідності та екологічності транспортних
засобів.

Відповідно до пункту 14 Постанови №1081, 04.08.2021 року до
Державної служби України з безпеки на транспорті (лист № 5824/03.01-22),
Територіального сервісного центру 4842 у місті Первомайськ (лист №
5823/03.01-26), Первомайського відділу поліції Головного управління
Національної поліції України в Миколаївській області (лист № 5815/03.01-26)



надіслано запити про надання інформації про претендента - перевізника в
межах їх компетенції.

В результаті опрацювання документів встановлено:
1. В анкеті до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів

або продовження строку дії договору (дозволу) зазначено, що Організатором
перевезень (Виконавчим комітетом міської ради) з перевізником –
претендентом, як з переможцем попереднього конкурсу укладався Договір
про здійснення перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах
загального користування в місті Первомайськ № 43 від 07.09.2016 року
терміном дії з 01.10.2016 р. до 01.10.2021 р.

Відповідно до пункту 2.3.9 укладеного договору від 07.09.2016 року №
47 перевізник зобов’язаний забезпечити виконанння на маршруті
затвердженого Організатором розкладу руху автобусів з регулярністю не
менше 90%. За інформацією КП «Управління пасажирських перевезень»
виконання графіків руху за січень - липень 2021 року за маршрутами, що є
предметом зазначеного договору становить: № 101-А «Котеджі - вул.
Корабельна» - 63%, № 114 «вул. Рожева - вул. Садова» - 86,3% .

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 зазначено:

- комплекс нежитлових будівель по вул. Одеській 78/3 – заява щодо
поділу (виділу) комплексу нежитлових будівель № 5952 від 30.11.2016 р.,
свідоцтво про право власності на нерухоме майно САЕ № 027654 від
30.12.2010 року, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
індексний номер: 32792538 від 08.12.2016 року;

- майстерня по вул. Одеській 78/4 – заява щодо поділу (виділу)
комплексу нежитлових будівель № 5952 від 30.11.2016 року, свідоцтво про
право власності на нерухоме майно САЕ№027654 від 30.12.2010 року;
рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний
номер:32791471 від 08.12.2016 року;

- профілакторій по вул. Одеській, 78/5 - заява щодо поділу (виділу)
комплексу нежитлових будівель № 5952 від 13.11.2016 року, свідоцтво про
право власності на нерухоме майно САЕ№027654 від 30.12.2010 року,
рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер:
32767453 від 07.12.2016 року;

- майстерня по вул. Одеській, 78/6 - заява щодо поділу (виділу)
комплексу нежитлових будівель №5952 від 30.11.2016 року, свідоцтво про
право власності на нерухоме майно САЕ№027654 від 30.12.2010 року,
рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер:
32778583 від 07.12.2016 року;

- майстерня по вул. Одеській, 78/7 - заява щодо поділу (виділу)
комплексу нежитлових будівель №5952 від 30.11.2016 року, свідоцтво про



право власності на нерухоме майно САЕ№027654 від 30.12.2010 року,
рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер:
32773184 від 07.12.2016 року.

Інформація, щодо підтвердження права власності, відповідно до пункту
41 Постанови 1081, буде надана представником Укртрансбезпеки під час
проведення конкурсу.

2. У відомостях про автобуси, які будуть використовуватися на
автобусному маршруті, що додаються до заяви на участь у конкурсі з
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування,
зазначені транспортні засоби:
№
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 РУТА 25 ВЕ8243АА 2011/

18.01.2014
23/18 Свідоцтво

про
реєстрацію
САТ684076,
Тимчасовий
реєстраційни
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Інформація
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2 РУТА 22
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№110463 не
зазнач
ена

За інформацією, отриманою за допомогою системи «Електронний
кабінет перевізника», станом на дату проведення конкурсу, вищезазначені
транспортні засоби зареєстровані як засоби провадження господарської
діяльності перевізника - претендента.

У результаті проведення аналізу відповідності транспортних засобів
перевізника - претендента ТОВ «Голта Автотранс» Умовам конкурсу
встановлено, що транспортні засоби РУТА 25, державний реєстраційний
номер ВЕ8243АА та РУТА 22, державний реєстраційний номер ВЕ8237АА не
відповідають пункту 1.4.1. Умов конкурсу та частині другій статті 44 Закону
України «Про автомобільний транспорт» в частині екологічних показників -
відповідність екологічним нормам транспортного засобу (за умови
відповідності автобуса категорії Євро -3 і вище) та пункту 1.4.3.3. Умов
конкурсу, пункту 10 Постанови 1081, щодо забезпечення роботи на об’єкті
конкурсу, транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 50%
загальної кількості автобусів.

Транспортні засоби: РУТА 22 (резерв), з державним реєстраційним
номером ВЕ8237АА не відповідає Умовам конкурсу в частині строку
експлуатації транспортного засобу «не старше 10 років»; РУТА 25,
державний реєстраційний номер ВЕ8237АА, станом на момент проведення
конкурсу, відповідатиме вимозі «не старше 10 років».

За даними Регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській
області (лист від 04.08.2021р. № 31/14/2-728) власником транспортних
засобів, запропонованих ТОВ «Голта Автотранс» для використання на
маршрутах є Чорна Ліна Миколаївна.

Відповідно до інформації Первомайського районного відділу
Головного управління Національної Поліції в Миколаївській області: фактів
притягнення до адміністративної відповідальності протягом 2021 року водіїв
автотранспортних засобів за ст.130 КУпАП, запропонованих ТОВ «Голта
Автотранс» до використання на маршрутах не встановлено.

3. У відомостях про додаткові умови обслуговування перевізник
зазначив:

- планову вартість проїзду на маршруті 6,00 - 7,00 грн. (залежить від цін на
пальне, мінімальної заробітної плати, індексу інфляції), що регулюється на
міських автобусних маршрутах загального користування вимогами Наказу
Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 р. № 1175 «Про
затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського
автомобільного транспорту»;



- поліпшення культури, якості обслуговування на маршруті, що передбачено
Постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 р. № 176 «Про
затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного
транспорту» (зі змінами та доповненнями).

4. Відповідно до пункту 3.1.5. Умов конкурсу та пункту 29
Постанови 1081 перевізник – претендент подає копію податкового
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників
податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) за останній квартал.

Перевізник – претендент ТОВ «Голта Автотранс» надав копію
відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого
податку на доходи фізичних осіб та військового збору (форма 4ДФ) за період
- ІІ квартал 2021 року, яка відповідно до наказу Міністерства Фінансів
України від 15.12.2020 року № 773 «Про внесення змін до наказу
Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» об’єднує в собі
два звіти, а саме форму № Д4 та форму № 1ДФ.

5. До пакету документів, наданих перевізником – претендентом
ТОВ «Голта Автотранс», входить лист щодо інвестиційного проєкту –
зобов’язання про оновлення парку автобусів, в якому перевізник повідомляє
про зобов’язання щодо оновлення парку автобусів на маршрутах, які будуть
повністю відповідати усім вимогам та умовам конкурсу за
пасажиромісткістю, класом, технічними та екологічними показниками,
параметрами комфортності у термін до 2025 року.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про автомобільний транспорт»
інвестиційні проєкти на автомобільному транспорті реалізують суб'єкти
господарювання шляхом використання своїх внутрішніх ресурсів, зовнішніх
інвестиційних ресурсів, а також позичкових та залучених коштів.

Відповідно до частини 3 статті 44 Закону України «Про автомобільний
транспорт» перевізник - претендент не надав інвестиційний проєкт щодо
оновлення парку автобусів.

6. Згідно пункту 3.1.7 перевізник – претендент надав платіжне
доручення (квитанція) № 1217 від 27.07.2021 року із зазначенням у
призначенні платежу рішення виконавчого комітету, яким визначена дата та
час проведення конкурсу.

Висновки управління економічного розвитку територіальної громади
міської ради щодо аналізу та оцінки одержаних пропозицій від перевізника –
претендента ТОВ «Голта Автотранс» у конверті (пакеті) з позначкою «№ 1■»:

1. Перелік документів, що входять до конверту (пакету) з
позначкою «№ 1■», наданих перевізником – претендентом не відповідає
пункту 3 Умов конкурсу.



2. Відповідно до пункту 2.3.9 укладеного договору від 07.09.2016
року № 47 перевізник зобов’язаний забезпечити виконанння на маршруті
затвердженого Організатором розкладу руху автобусів з регулярністю не
менше 90%.

За результатами аналізу виконання графіків руху за січень - липень 2021
року за маршрутами, що є предметом договору, зазначеного в анкеті до
заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або продовження строку
дії договору (дозволу) становить: № 101-А «Котеджі - вул. Корабельна» -
63%, № 114 «вул. Рожева - вул. Садова» - 86,3% .

3. При проведені аналізу відповідності транспортних засобів
зазначених у документах, поданих перевізником - претендентом на участь у
конкурсі, встановлено, що зазначені перевізником - претендентом
транспортні засоби не відповідають пункту 1.4.1. Умов конкурсу та частині
другій статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» в частині
екологічних показників - відповідність екологічним нормам транспортного
засобу (за умови відповідності автобуса категорії Євро -3 і вище) та пункту
1.4.3.3. Умов конкурсу, пункту 10 Постанови 1081, щодо забезпечення
роботи на об’єкті конкурсу, транспортних засобів, пристосованих для
перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в
кількості до 50% загальної кількості автобусів.

Транспортні засоби: РУТА 22 (резерв), з державним реєстраційним
номером ВЕ8237АА не відповідає Умовам конкурсу в частині строку
експлуатації транспортного засобу «не старше 10 років»; РУТА 25,
державний реєстраційний номер ВЕ8237АА, станом на момент проведення
конкурсу, відповідатиме вимозі «не старше 10 років».

Конверт (пакет) з позначкою «№ 1●» містить:

1. Анкету до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або
продовження строку дії договору (дозволу) на 1 стор.
2. Відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному
маршруті, 1 стор.
3. Відомості про додаткові умови обслуговування маршруту, 1 стор.
4. Квитанція № 2 від 13.07.2021 р. про формування документу, 1 стор.,
податковий розрахунок сум доходу, нарахованого, сплаченого на користь
платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також
сум нарахованого єдиного внеску за період - ІІ квартал 2021 року, 6 стор.
5. Лист, щодо інвестиційного проєкту – зобов’язання про оновлення парку
автобусів, 1 стор.
6. Платіжне доручення (квитанція) № 1218 від 27.07.2021 року, 1 стор.

1. В анкеті до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів
або продовження строку дії договору (дозволу) зазначено, що Організатором
перевезень (Виконавчим комітетом міської ради) з перевізником –
претендентом, як з переможцем попереднього конкурсу укладався Договір



про здійснення перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах
загального користування в місті Первомайськ № 43 від 07.09.2016 року
терміном дії з 01.10.2016 р. до 01.10.2021 р.

Відповідно до пункту 2.3.9 укладеного договору від 07.09.2016 року №
47 перевізник зобов’язаний забезпечити виконанння на маршруті
затвердженого Організатором розкладу руху автобусів з регулярністю не
менше 90%. За інформацією КП «Управління пасажирських перевезень»
виконання графіків руху за січень - липень 2021 року за маршрутами, що є
предметом зазначеного договору становить: № 101-А «Котеджі - вул.
Корабельна» - 63%, № 114 «вул. Рожева - вул. Садова» - 86,3% .

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 зазначено:

- комплекс нежитлових будівель по вул. Одеській 78/3 – заява щодо
поділу (виділу) комплексу нежитлових будівель № 5952 від 30.11.2016 р.,
свідоцтво про право власності на нерухоме майно САЕ № 027654 від
30.12.2010 року, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
індексний номер: 32792538 від 08.12.2016 року;

- майстерня по вул. Одеській 78/4 – заява щодо поділу (виділу)
комплексу нежитлових будівель № 5952 від 30.11.2016 року, свідоцтво про
право власності на нерухоме майно САЕ№027654 від 30.12.2010 року;
рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний
номер:32791471 від 08.12.2016 року;

- профілакторій по вул. Одеській, 78/5 - заява щодо поділу (виділу)
комплексу нежитлових будівель № 5952 від 13.11.2016 року, свідоцтво про
право власності на нерухоме майно САЕ№027654 від 30.12.2010 року,
рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер:
32767453 від 07.12.2016 року;

- майстерня по вул. Одеській, 78/6 - заява щодо поділу (виділу)
комплексу нежитлових будівель №5952 від 30.11.2016 року, свідоцтво про
право власності на нерухоме майно САЕ№027654 від 30.12.2010 року,
рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер:
32778583 від 07.12.2016 року;

- майстерня по вул. Одеській, 78/7 - заява щодо поділу (виділу)
комплексу нежитлових будівель №5952 від 30.11.2016 року, свідоцтво про
право власності на нерухоме майно САЕ№027654 від 30.12.2010 року,
рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер:
32773184 від 07.12.2016 року.

Інформація, щодо відомостей про перевізника - претендента, відповідно
до пункту 41 Постанови 1081, буде надана представником Укртрансбезпеки
під час проведення конкурсу.



2. У відомостях про автобуси, які будуть використовуватися на
автобусному маршруті, що додаються до заяви на участь у конкурсі з
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування,
зазначені транспортні засоби:

№
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Підтвердже
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 РУТА 25 ВЕ7819АА 2011/

18.01.2014
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САТ684077,
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За інформацією, отриманою за допомогою системи «Електронний
кабінет перевізника», вищезазначені транспортні засоби зареєстровані як
засоби провадження господарської діяльності ТОВ «Голта Автотранс».

У результаті проведення аналізу відповідності транспортних засобів
перевізника - претендента ТОВ «Голта Автотранс» Умовам конкурсу
встановлено, що транспортні засоби РУТА 25, державний реєстраційний
номер ВЕ7819АА та РУТА 19, державний реєстраційний номер ВЕ7425АА не
відповідають пункту 1.4.1. Умов конкурсу та частині другій статті 44 Закону
України «Про автомобільний транспорт» в частині екологічних показників -
відповідність екологічним нормам транспортного засобу (за умови
відповідності автобуса категорії Євро -3 і вище) та пункту 1.4.3.3. Умов
конкурсу, пункту 10 Постанови 1081, щодо забезпечення роботи на об’єкті
конкурсу, транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 50%
загальної кількості автобусів.

Транспортні засоби: РУТА 19 (резерв), з державним реєстраційним
номером ВЕ7425АА не відповідає Умовам конкурсу в частині строку
експлуатації транспортного засобу «не старше 10 років»; РУТА 25,
державний реєстраційний номер ВЕ7819АА, станом на момент проведення
конкурсу, відповідатиме вимозі «не старше 10 років».

За даними Регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській
області (лист від 04.08.2021р. № 31/14/2-728) власником транспортних
засобів, запропонованих ТОВ «Голта Автотранс» для використання на
маршрутах є Чорна Ліна Миколаївна.

Відповідно до інформації Первомайського районного відділу
Головного управління Національної Поліції в Миколаївській області: фактів
притягнення до адміністративної відповідальності протягом 2021 року водіїв
автотранспортних засобів за ст.130 КУпАП, запропонованих ТОВ «Голта
Автотранс» до використання на маршрутах не встановлено.

3.У відомостях про додаткові умови обслуговування перевізник зазначив:
- планову вартість проїзду на маршруті 6,00 - 7,00 грн. (залежить від цін на
пальне, мінімальної заробітної плати, індексу інфляції), що регулюється на
міських автобусних маршрутах загального користування вимогами Наказу
Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 р. № 1175 «Про
затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського
автомобільного транспорту»;
- поліпшення культури, якості обслуговування на маршруті, що передбачено
Постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 р. № 176 «Про
затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного
транспорту» (зі змінами та доповненнями).

4. Відповідно до пункту 3.1.5. Умов конкурсу та пункту 29
Постанови 1081 перевізник – претендент подає копію податкового



розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників
податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) за останній квартал.

Перевізник – претендент ТОВ «Голта Автотранс» надав копію
відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого
податку на доходи фізичних осіб та військового збору (форма 4ДФ) за період
- ІІ квартал 2021 року, яка відповідно до наказу Міністерства Фінансів
України від 15.12.2020 року № 773 «Про внесення змін до наказу
Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» об’єднує в собі
два звіти, а саме форму № Д4 та форму № 1ДФ.

5. До пакету документів, наданих перевізником – претендентом
ТОВ «Голта Автотранс» входить лист щодо інвестиційного проєкту –
зобов’язання для оновлення парку автобусів, в якому перевізник повідомляє
про зобов’язання щодо оновлення парку автобусів на маршрутах, які будуть
повністю відповідати усім вимогам та умовам конкурсу за
пасажиромісткістю, класом, технічними та екологічними показниками,
параметрами комфортності у термін до 2025 року.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про автомобільний транспорт»
інвестиційні проєкти на автомобільному транспорті реалізують суб'єкти
господарювання шляхом використання своїх внутрішніх ресурсів, зовнішніх
інвестиційних ресурсів, а також позичкових та залучених коштів.

Відповідно до частини 3 статті 44 Закону України «Про автомобільний
транспорт» перевізник - претендент не надав інвестиційний проєкт щодо
оновлення парку автобусів.

6.Згідно пункту 3.1.7 перевізник – претендент надав платіжне доручення
(квитанція) № 1218 від 27.07.2021 року із зазначенням у призначенні платежу
рішення виконавчого комітету, яким визначена дата та час проведення
конкурсу.

Висновки управління економічного розвитку територіальної громади
міської ради щодо аналізу та оцінки одержаних пропозицій від перевізника –
претендента ТОВ «Голта Автотранс» у конверті (пакеті) з позначкою «№ 1●»:

1. Перелік документів, що входять до конверту (пакету) з позначкою «№
1●», наданих перевізником – претендентом не відповідає пункту 3 Умов
конкурсу.

2. Відповідно до пункту 2.3.9 укладеного договору від 07.09.2016 року
№ 47 перевізник зобов’язаний забезпечити виконанння на маршруті
затвердженого Організатором розкладу руху автобусів з регулярністю не
менше 90%.
За інформацією КП «Управління пасажирських перевезень» виконання
графіків руху за січень - липень 2021 року за маршрутами, що є предметом
договору, зазначеного в анкеті до заяви про участь у конкурсі з перевезення
пасажирів або продовження строку дії договору (дозволу) становить: № 101-
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