
Протокол № 1 
засідання конкурсного комітету з визначення автомобільних 

перевізників для перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування Первомайської міської територіальної громади 

 

16.06.2022 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: 

 

Міський голова  Олег ДЕМЧЕНКО 
 

Голова конкурсного комітету: 

 МАЛІШЕВСЬКИЙ Дмитро  - перший заступник міського голови 

Заступник голови конкурсного комітету: 

РЯБЧЕНКО Володимир - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів 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,  КОЗАЧЕНКО Євген, КОРНІЛО 

Олександр, ФРОЛОВА Тетяна,  ЦИХОНЯ Василь, ЮСЬКОВ Сергій 

 

 

Присутні запрошені: 

 

   

ЯРОВИЙ Віталій - начальник КП «Управління пасажирських перевезень» 

   

 

А також присутні: 

 

КАМІНСЬКИЙ Ігор – директор ТОВ «Голта Автотранс» 

КУЛАЧИНСЬКИЙ Юрій – директор ПП «Євротранс Юг» 

КУЖЕЛЬ Ганна  - директор ПП «Автореал» 

МУСІЄНКО Володимир – заступник директора ПП «Талісман» з експлуатації 

 

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, наголосивши на тому, що робота 

пасажирського транспорту в межах територіальної громади повинна здійснюватись без 

нарікань з боку населення з урахуванням всіх проблемних питань, в тому числі 

забезпечення перевезень у віддалені мікрорайони міста та передав слово голові 

конкурсного комітету  Дмитру Малішевському, який оголосив склад конкурсного 

комітету та довів до відома присутніх порядок денний засідання. 

Секретар конкурсного комітету Ольга Бандура повідомила, що на засіданні присутні 

11 членів конкурсного комітету (із правом голосу – 10), відсутні – 5. Кворум відбувся, 

тому засідання конкурсного комітету можна вважати правомочним. 

Секретар конкурсного комітету Ольга Бандура доповіла, що з метою виконання 

необхідних обсягів пасажирських перевезень на маршрутах загального користування 

Первомайської міської територіальної громади виконавчим комітетом міської ради 

прийняте рішення від 08.02.2022 року № 32  «Про призначення конкурсу з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 

територіальної громади» (далі – рішення міськвиконкому від 08.02.2022 року № 32). 

Відповідно до процедури, у строки, визначені Постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.12.2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», зі змінами та 

доповненнями (далі – Постанова 1081), оголошення про призначення конкурсу, об’єкти 

конкурсу, умови та порядок оплати 09.02.2022 року розміщені на офіційному сайті 

Первомайської міської ради та 10.02.2022 року опубліковані в газеті «Вісник 

Первомайська». 

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 13.05.2022 року № 117 «Про 

внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 08.02.2022 року № 32 

«Про призначення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування Первомайської міської територіальної громади» внесено зміни та датою 

проведення конкурсу визначено 16.06.2022 року. 

Оголошення про проведення конкурсу 16.05.2022 року розміщене на офіційному 

сайті Первомайської міської ради, повідомлення про розміщення оголошення  19.05.2022 

року опубліковане в газеті «Вісник Первомайська».  

На конкурс виставлено 14 об’єктів (пакетів) за міськими автобусними маршрутами 

загального користування та 1 об’єкт (пакет), до якого входить приміський маршрут в 

межах територіальної громади: 



Об’єкти конкурсу у міському сполученні Первомайської міської територіальної 

громади: 

пакет №1 (маршрути: №1 «Котеджі – вул. Корабельна» (гр.1), №101-А «Котеджі – 

вул. Корабельна» (гр.1), №4 «Пологовий будинок - вул. Гвардійська» (гр.1)); 

 

пакет №2 (маршрути: №2 «вул. Рожева - вул. Гетьмана Мазепи» (гр.1), №102 «вул. 

Корабельна - вул. Рожева» (гр.1), №1 «Котеджі – вул. Корабельна» (гр.2)); 

 

пакет №3 (маршрути: №2 «вул. Рожева - вул. Гетьмана Мазепи» (гр.2), №102 «вул. 

Корабельна - вул. Рожева» (гр.2), №1«Котеджі – вул. Корабельна» (гр.3)); 

 

пакет №4 (маршрути: №3 «Котеджі - вул. Дачна» (гр.1), № 103 «вул. Дачна - 

Котеджі» (гр.1), №1 «Котеджі – вул. Корабельна» (гр.10)); 

 

пакет №5 (маршрути: №5 «Райлікарня – Дитяча лікарня» (гр.1), №104 «вул. 

Корабельна - Райлікарня» (гр.1), №1 «Котеджі – вул. Корабельна» (гр.6)); 

 

пакет №6 (маршрути: №6 «Райлікарня - Поронівка» (гр.1), №106 «вул. Академіка 

Миколи Амосова - Поронівка» (гр.1), №101«Цукровий завод - вул. Корабельна» (гр.4)); 

 

пакет №7 (маршрути: №7«вул. Олександра Коротченка  - ПМК - 226» (гр.1), 

№107«ПМК – 226 - вул. Олександра Коротченка» (гр.1),  №1 «Котеджі – вул. Корабельна» 

(гр.5)); 

 

пакет №8 (маршрути: №8 «ЗОШ № 7 – Автовокзал» (гр.1),  №108 «Залізничний 

вокзал – ЗОШ №7» (гр.1),  № 101 «Цукровий завод - вул. Корабельна» (гр.3));  

 

пакет №9  (маршрути: №9 «Пологовий будинок – Цукровий завод» (гр.1), № 101 

«Цукровий завод - вул. Корабельна» (гр.1),   №1 «Котеджі – вул. Корабельна» (гр.4)); 

 

пакет №10  (маршрути: №10 «Птахокомбінат – вул. Корабельна» (гр.1), №110 

«Птахокомбінат – вул. Корабельна» (гр.1), №101«Цукровий завод - вул. Корабельна» 

(гр.2)); 

 

пакет №11  (маршрути: №11 «вул. Олександра Коротченка – вул. Сидора Ковпака» 

(гр.1), №101 «Цукровий завод - вул. Корабельна» (гр.5)); 

 

пакет №12  (маршрути: №12 «Райлікарня - Завод будматеріалів» (гр.1), №112 

«Райлікарня - Завод будматеріалів» (гр.1), № 1 «Котеджі – вул. Корабельна» (гр.7)); 

 

пакет №13  (маршрути: №13 «вул. Олександра Коротченка - Грензавод» (гр.1), 

№113«Котеджі - Грензавод» (гр.1), № 1 «Котеджі – вул. Корабельна» (гр.8)); 

 

пакет №14  (маршрути: №14 «вул. Олександра Коротченка – вул. Садова» (гр.1), № 

114 «вул. Рожева - вул. Садова»,  № 1 «Котеджі – вул. Корабельна» (гр.9)). 

 

Об’єкт конкурсу у приміському сполученні Первомайської міської територіальної 

громади: 

пакет №1П  № 92 «Дитяча лікарня - АС  «Голта» -с. Чаусове- 2», (гр.1). 
 

Слово взяв директор ТОВ «Голта Автотранс» з питанням щодо включення до 

об’єктів конкурсу приміського маршруту № 92 «Дитяча лікарня - АС  «Голта» -с. Чаусове- 



2» та його доцільності, на яке, в результаті обговорення, порадили звернутися письмово, 

зважаючи на те, що перевізники ПП «Талісман» та ФОП Лень Л.С. уже раніше зверталися 

з цього питання та отримали відповідь.  
 

 Секретар конкурсного комітету  довела до відома присутніх на засіданні, що згідно  

журналу реєстрації документів для участі у конкурсі конверти (пакети) з позначками №1 

та №2 від перевізників – претендентів надійшли з дотриманням термінів подачі 

документів: від ТОВ «Голта Автотранс»  –  31.05.2022р.; ПП «Автореал» - 31.05.2022 р.; 

ПП «Євротранс Юг» - 01.06.2022 р.; ПП «Талісман» - 01.06.2022 р. 

 

Заступник голови конкурсного комітету та секретар перейшли до розкриття 

конверту (пакету) з позначкою «№2»: 

Ольга Бандура повідомила присутніх, що: 

 Конверт від  ТОВ «Голта Автотранс» з позначкою «№2 o» містить заяву на участь 

у конкурсі за об’єктом конкурсу (пакетом) № 1 (маршрути: №1 «Котеджі – вул. 

Корабельна» (гр.1), №101-А «Котеджі – вул. Корабельна» (гр.1), №4 «Пологовий будинок 

- вул. Гвардійська» (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. 

Конверт від ТОВ «Голта Автотранс» з позначкою «№2 ■» містить заяву на участь у 

конкурсі за об’єктом конкурсу (пакетом) № 11 (маршрути: №11 «вул. Олександра 

Коротченка – вул. Сидора Ковпака» (гр.1), №101 «Цукровий завод - вул. Корабельна» 

(гр.5)), 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. 

Конверт від ПП «Автореал» з позначкою «№2 а» містить заяву на участь у конкурсі 

за об’єктом конкурсу (пакетом) № 9 (маршрути: №9 «Пологовий будинок – Цукровий 

завод» (гр.1), № 101 «Цукровий завод - вул. Корабельна» (гр.1),   №1 «Котеджі – вул. 

Корабельна» (гр.4)), 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. 

Конверт від ПП «Автореал» з позначкою «№2 Б» містить заяву на участь у конкурсі 

за об’єктом конкурсу (пакетом) № 6 (маршрути: №6 «Райлікарня - Поронівка» (гр.1), 

№106 «вул. Академіка Миколи Амосова - Поронівка» (гр.1), №101«Цукровий завод - вул. 

Корабельна» (гр.4)), 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. 

Конверт від ПП «Автореал» з позначкою «№2 В» містить заяву на участь у конкурсі 

за об’єктом конкурсу (пакетом) № 5 (маршрути: №5 «Райлікарня – Дитяча лікарня» (гр.1), 

№104 «вул. Корабельна - Райлікарня» (гр.1), №1 «Котеджі – вул. Корабельна» (гр.6)), 

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. 

Конверт від ПП «Автореал» з позначкою «№2 Г» містить заяву на участь у конкурсі 

за об’єктом конкурсу (пакетом) № 4 (маршрути: №3 «Котеджі - вул. Дачна» (гр.1), № 103 

«вул. Дачна - Котеджі» (гр.1), №1 «Котеджі – вул. Корабельна» (гр.10)), 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. 

Конверт від ПП «Євротранс Юг» з позначкою «№2  » містить заяву на участь у 

конкурсі за об’єктом конкурсу (пакетом) № 1П (маршрут № 92 «Дитяча лікарня - АС  

«Голта» -с. Чаусове- 2», (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. 

Конверт від ПП «Євротранс Юг» з позначкою «№2◄» містить заяву на участь у 

конкурсі за об’єктом конкурсу (пакетом) № 11 (маршрути: №11 «вул. Олександра 

Коротченка – вул. Сидора Ковпака» (гр.1), №101 «Цукровий завод - вул. Корабельна» 

(гр.5)), 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. 

Конверт від ПП «Євротранс Юг» з позначкою «№2□» містить заяву на участь у 

конкурсі за об’єктом конкурсу (пакетом) № 9 (маршрути: №9 «Пологовий будинок – 

Цукровий завод» (гр.1), № 101 «Цукровий завод - вул. Корабельна» (гр.1),   №1 «Котеджі 

– вул. Корабельна» (гр.4)), 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. 

Конверт від ПП «Євротранс Юг» з позначкою «№2o» містить заяву на участь у 

конкурсі за об’єктом конкурсу (пакетом) № 8 (маршрути: №8 «ЗОШ № 7 – Автовокзал» 

(гр.1),  №108 «Залізничний вокзал – ЗОШ №7» (гр.1),  № 101 «Цукровий завод - вул. 

Корабельна» (гр.3)), 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. 

Конверт від ПП «Талісман» з позначкою «№2А» містить заяву на участь у конкурсі 

за об’єктом конкурсу (пакетом) № 7 (маршрути: №7«вул. Олександра Коротченка  - ПМК 

- 226» (гр.1), №107«ПМК – 226 - вул. Олександра Коротченка» (гр.1),  №1 «Котеджі – вул. 

Корабельна» (гр.5)), 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. 

Конверт від ПП «Талісман» з позначкою «№2Б» містить заяву на участь у конкурсі 

за об’єктом конкурсу (пакетом) № 8 (маршрути: №8 «ЗОШ № 7 – Автовокзал» (гр.1),  

№108 «Залізничний вокзал – ЗОШ №7» (гр.1),  № 101 «Цукровий завод - вул. Корабельна» 

(гр.3)), 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. 

Конверт від ПП «Талісман» з позначкою «№2В» містить заяву на участь у конкурсі 

за об’єктом конкурсу (пакетом) № 10 (маршрути: №10 «Птахокомбінат – вул. 

Корабельна» (гр.1), №110 «Птахокомбінат – вул. Корабельна» (гр.1), №101«Цукровий 

завод - вул. Корабельна» (гр.2)), 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. 

Секретар конкурсного комітету повідомила присутніх, що відповідно до 

оголошених пропозицій, на п’ять об’єктів конкурсу (пакетів) перевізники- претенденти не 

подали документи, а саме на: 

пакет №2 (маршрути: №2 «вул. Рожева - вул. Гетьмана Мазепи» (гр.1), №102 «вул. 

Корабельна - вул. Рожева» (гр.1), №1 «Котеджі – вул. Корабельна» (гр.2)); 
 

пакет №3 (маршрути: №2 «вул. Рожева - вул. Гетьмана Мазепи» (гр.2), №102 «вул. 

Корабельна - вул. Рожева» (гр.2), №1«Котеджі – вул. Корабельна» (гр.3)); 
 

пакет №12  (маршрути: №12 «Райлікарня - Завод будматеріалів» (гр.1), №112 

«Райлікарня - Завод будматеріалів» (гр.1), № 1 «Котеджі – вул. Корабельна» (гр.7)); 
 

пакет №13  (маршрути: №13 «вул. Олександра Коротченка - Грензавод» (гр.1), 

№113«Котеджі - Грензавод» (гр.1), № 1 «Котеджі – вул. Корабельна» (гр.8)); 
 



пакет №14  (маршрути: №14 «вул. Олександра Коротченка – вул. Садова» (гр.1), № 

114 «вул. Рожева - вул. Садова»,  № 1 «Котеджі – вул. Корабельна» (гр.9)). 

Відбулося обговорення, в результаті якого члени конкурсного комітету та 

перевізники - претенденти висловили свою думку щодо обслуговування маршрутів, які 

входять до пакетів.  

Ольга Бандура довела до відома 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» зі змінами та доповненнями, з метою забезпечення 

прозорості процедури проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної громади та 

запобігання корупції 01.06.2022 року прийнято розпорядження міського голови № 88 - р 

«Про затвердження складу 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 з 

відкриття). 

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 02.06.2022 року. 

02.06.2022 року о 10.00 год. (каб. 306) відбулося засідання робочої групи з відкриття 

на якому відкрито конверти (пакети) з позначкою «№1» та складено опис їх вмісту.  

Відповідно до пункту 14 Постанови 1081 надіслано запити про надання інформації 

про претендента - перевізника в межах їх компетенції до Територіального сервісного 

центру 4842 у місті Первомайськ (лист № 2113/03.01-21), Первомайського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області (лист № 

2085/03.01-26) та Державної служби з безпеки на транспорті (лист № 2221/03.01-21). 

Слово для доповіді щодо аналізу вмісту конверту (пакету) з позначкою «№ 1» 

голова 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 перевізників – 

претендентів, наданих у конвертах (пакетах) з позначкою «№ 1» (додається до цього 

протоколу). 

У доповіді Ольга Бандура навела перелік документів, які входили до конвертів 

перевізників – претендентів, детально зупинилася на аналізі та оцінці одержаних 

пропозицій та озвучила висновки робочого органу. 

В результаті опрацювання документів, наданих перевізником – претендентом 

ТОВ «Голта Автотранс», встановлено: 

Перелік документів, що входять до конверту (пакету) з позначкою «№ 1 o», наданих 

перевізником – претендентом не відповідає пункту 3 Умов конкурсу, а саме: 

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 25 з державним реєстраційним номером ВЕ8243АА та 

РУТА 22 (резерв) з державним реєстраційним номером ВЕ7820АА не відповідають Умові 

конкурсу в частині строку експлуатації транспортного засобу «не старше 10 років». 

Перевізником- претендентом, відповідно до вимог пункту 1.13 Додатку 1 до рішення 

міськвиконкому від 08.02.22р. № 32,  у Відомостях про додаткові умови обслуговування 

маршруту не зазначено про готовність перевізника, за потреби, встановити на 

транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті GPS- 

системи. 

Відповідно до пункту 1.5.6. Умов конкурсу перевізник – претендент подав 

конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу.  
 

Перелік документів, що входять до конверту (пакету) з позначкою «№ 1 ■», наданих 

перевізником – претендентом не відповідає пункту 3 Умов конкурсу, а саме: 

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 19 з державним реєстраційним номером ВЕ7425АА; ПАЗ 

4234 з державним реєстраційним номером ВЕ2028ВВ; РУТА 20 з державним 

реєстраційним номером ВЕ8243АА та РУТА 20 (резерв) з державним реєстраційним 

номером ВЕ6756АА не відповідають Умові конкурсу в частині строку експлуатації 

транспортного засобу «не старше 10 років». 

Відповідно до пункту 1.5.1. Умов конкурсу та пункту 12 Постанови 1081 подав до 

участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію, зокрема номер 

свідоцтва про реєстрацію автобуса ПАЗ 4234 з державним реєстраційним номером 

ВЕ2028ВВ, зазначено невірно (не співпадають дані, зазначені перевізником- претендентом 

з інформацією ТРСЦ МВС).  

Перевізником- претендентом, відповідно до вимог пункту 1.13 Додатку 1 до рішення 

міськвиконкому від 08.02.22р. № 32,  у Відомостях про додаткові умови обслуговування 

маршруту не зазначено про готовність перевізника, за потреби, встановити на 

транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті GPS- 

системи. 

Відповідно до пункту 1.5.6. Умов конкурсу перевізник – претендент подав 

конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу.  

Відповідно до інформації Первомайського районного відділу Головного управління 

Національної Поліції  в Миколаївській області: фактів притягнення до адміністративної 

відповідальності станом на 27.05.2022 року водіїв автотранспортних засобів за ст.130 

КУпАП, запропонованих ТОВ «Голта Автотранс» до використання на маршрутах не 

встановлено. 

За інформацією Державної служби України з безпеки на транспорті від 15.06.2022 

року: автомобільний перевізник ТОВ «Голта Автотранс» не відповідає вимозі статті 34 

Закону України «Про автомобільний транспорт», а саме не виконав вимогу підпункту 2 

пункту 16 постанови Кабінету Міністрів України від 02 грудня 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» (далі – 

постанова № 1001), згідно з якою ліцензіат зобов’язаний повідомляти у письмовій або 

електронній (із застосуванням цифрового підпису) формі органу ліцензування про всі 



зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви на отримання ліцензії, 

зокрема у відомостях про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг 

транспортні засоби за формою згідно з додатком 3 до постанови № 1001 та завірених 

заявником копіях свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та тимчасових 

реєстраційних талонів, якщо передбачено їх оформлення, протягом не пізніше ніж одного 

місяця з дня настання таких змін.  

В результаті опрацювання документів, наданих перевізником – претендентом 

ПП «Автореал», встановлено: 

Перелік документів, що входять до конверту (пакету) з позначкою «№ 1 а», наданих 

перевізником – претендентом не відповідає пункту 3 Умов конкурсу, а саме: 

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.  

Усі зазначені у відомостях перевізником- претендентом транспортні засоби не 

відповідають Умові конкурсу в частині строку експлуатації транспортного засобу «не 

старше 10 років». 

Відповідно до пункту 1.5.6. Умов конкурсу перевізник – претендент подав 

конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу. 
 

Перелік документів, що входять до конверту (пакету) з позначкою «№ 1 Б», наданих 

перевізником – претендентом не відповідає пункту 3 Умов конкурсу, а саме: 

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.  

Усі зазначені у відомостях перевізником- претендентом транспортні засоби не 

відповідають Умові конкурсу в частині строку експлуатації транспортного засобу «не 

старше 10 років». 

Відповідно до пункту 1.5.6. Умов конкурсу перевізник – претендент подав 

конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу, 

визначених рішенням виконавчого комітету міської ради від 08.02.2022 р. №32. 
 

Перелік документів, що входять до конверту (пакету) з позначкою «№ 1 В», наданих 

перевізником – претендентом не відповідає пункту 3 Умов конкурсу, а саме: 

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.  

Усі зазначені у відомостях перевізником- претендентом транспортні засоби не 

відповідають Умові конкурсу в частині строку експлуатації транспортного засобу «не 

старше 10 років». 

Відповідно до пункту 1.5.6. Умов конкурсу перевізник – претендент подав 

конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу, 

визначених рішенням виконавчого комітету міської ради від 08.02.2022 р. №32. 
 

Перелік документів, що входять до конверту (пакету) з позначкою «№ 1 Г», наданих 

перевізником – претендентом не відповідає пункту 3 Умов конкурсу, а саме: 

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.  

Усі зазначені у відомостях перевізником- претендентом транспортні засоби не 

відповідають Умові конкурсу в частині строку експлуатації транспортного засобу «не 

старше 10 років». 

Відповідно до пункту 1.5.6. Умов конкурсу перевізник – претендент подав 

конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу, 

визначених рішенням виконавчого комітету міської ради від 08.02.2022 р. №32. 
 

Відповідно до інформації Первомайського районного відділу Головного управління 

Національної Поліції  в Миколаївській області: фактів притягнення до адміністративної 

відповідальності станом на 27.05.2022 року водіїв автотранспортних засобів за ст.130 

КУпАП, запропонованих ПП «Автореал» до використання на маршрутах не встановлено. 
 

За інформацією Державної служби України з безпеки на транспорті від 15.06.2022 

року: автомобільний перевізник ПП «Автореал» не відповідає вимозі статті 34 Закону 

України «Про автомобільний транспорт», а саме не виконав вимогу абзацу третього 

частини третьої статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності» та підпункту 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 02 грудня 

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» (далі – постанова № 1001), згідно з якою у разі зміни форми 

відомостей, що додаються до заяви про отримання ліцензії і складаються здобувачем 

ліцензії (зокрема, відомостей про наявність матеріально – технічної бази, яка забезпечує 

виконання технологічних операцій або договорів із суб’єктами господарювання, що 

надають послуги з виконання таких операцій, за формою згідно з додатком 2 до постанови 

№ 1001, відомостей про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг 

транспортні засоби за формою згідно з додатком 3 до постанови № 1001 та відомостей про 

кваліфікацію персоналу автомобільного перевізника, визначеного пунктами 12-15 

постанови № 1001), ліцензіат подає органу ліцензування відомості, форму яких змінено, за 

новою формою протягом строку, встановленого підпунктом 2 пункту 2 постанови № 1001. 

 

В результаті опрацювання документів, наданих перевізником – претендентом 

ПП «Євротранс Юг», встановлено: 



Перелік документів, що входять до конверту (пакету) з позначкою «№ 1   », наданих 

перевізником – претендентом не відповідає пункту 3 Умов конкурсу, а саме: 

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.  

Усі зазначені у відомостях перевізником- претендентом транспортні засоби не 

відповідають Умові конкурсу в частині строку експлуатації транспортного засобу «не 

старше 10 років». 

Відповідно до пункту 1.5.6. Умов конкурсу перевізник – претендент подав 

конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу.  

Згідно з пунктом 1.5.1. Умов конкурсу та пункту 12 Постанови 1081 перевізник – 

претендент подав до участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію, 

зокрема щодо пасажиромісткості транспортних засобів. 
 

Перелік документів, що входять до конверту (пакету) з позначкою «№ 1 ◄», 

наданих перевізником – претендентом, зокрема, відповідно до пункту 1.5.6. Умов 

конкурсу перевізник – претендент подав конкурсну пропозицію, що не відповідає 

обов’язковим та додатковим умовам конкурсу. 

Згідно з пунктом 1.5.1. Умов конкурсу та пункту 12 Постанови 1081 перевізник – 

претендент подав до участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію, 

зокрема щодо пасажиромісткості транспортних засобів, індексного номеру та дати витягу 

з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності. 
 

Перелік документів, що входять до конверту (пакету) з позначкою «№ 1□», наданих 

перевізником – претендентом не відповідає пункту 3 Умов конкурсу, а саме: 

При проведені аналізу відповідності транспортних засобів зазначених у документах, 

поданих перевізником - претендентом на участь у конкурсі, встановлено, що 

транспортний засіб ПАЗ 4234, державний реєстраційний номер ВЕ 4059 АА не відповідає 

умовам 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). 

Усі зазначені у пункті 2 транспортні засоби не відповідають вимогам 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 ПАЗ 4234, державний реєстраційний номер ВЕ 4059 АА та 

Mercedes-Benz Sprinter, державний реєстраційний номер ВЕ 8519 АА не відповідають 

Умові конкурсу в частині строку експлуатації транспортного засобу «не старше 10 років». 

Відповідно до пункту 1.5.6. Умов конкурсу перевізник – претендент подав 

конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу.  

Згідно з пунктом 1.5.1. Умов конкурсу та пункту 12 Постанови 1081 перевізник – 

претендент подав до участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію,  

зокрема щодо пасажиромісткості транспортних засобів, індексного номеру та дати витягу 

з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності. 
 

Перелік документів, що входять до конверту (пакету) з позначкою «№ 1o», наданих 

перевізником – претендентом не відповідає пункту 3 Умов конкурсу, а саме: 



При проведені аналізу відповідності транспортних засобів зазначених у документах, 

поданих перевізником - претендентом на участь у конкурсі, встановлено, що 

транспортний засіб РУТА А04912, державний реєстраційний номер ВЕ 9085 АА не 

відповідає умовам 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). 

Усі зазначені у пункті 2 транспортні засоби не відповідають вимогам 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.  

Транспортний засіб РУТА А04912, державний реєстраційний номер ВЕ 9085 АА 

(резерв) не відповідає Умові конкурсу в частині строку експлуатації транспортного засобу 

«не старше 10 років». 

Відповідно до пункту 1.5.6. Умов конкурсу перевізник – претендент подав 

конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу.  

Згідно з пунктом 1.5.1. Умов конкурсу та пункту 12 Постанови 1081 перевізник – 

претендент подав до участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію, 

зокрема щодо пасажиромісткості транспортних засобів, індексного номеру та дати витягу 

з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності. 
 

Відповідно до інформації Первомайського районного відділу Головного управління 

Національної Поліції  в Миколаївській області: фактів притягнення до адміністративної 

відповідальності станом на 27.05.2022 року водіїв автотранспортних засобів за ст.130 

КУпАП, запропонованих ПП «Євротранс Юг» до використання на маршрутах не 

встановлено. 
 

За інформацією Державної служби України з безпеки на транспорті від 15.06.2022 

року: автомобільний перевізник ПП «Євротранс Юг» не відповідає вимозі статті 34 

Закону України «Про автомобільний транспорт», а саме не виконав вимогу абзацу 

третього частини третьої статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності» та підпункту 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 02 грудня 

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» (далі – постанова № 1001), згідно з якою у разі зміни форми 

відомостей, що додаються до заяви про отримання ліцензії і складаються здобувачем 

ліцензії (зокрема, відомостей про кваліфікацію персоналу автомобільного перевізника, 

визначеного пунктами 12-15 постанови № 1001, за формою згідно з додатком 5 до 

постанови № 1001), ліцензіат подає органу ліцензування відомості, форму яких змінено, за 

новою формою протягом строку, встановленого підпунктом 2 пункту 2 постанови № 1001. 
 

 

В результаті опрацювання документів, наданих перевізником – претендентом 

ПП «Талісман», встановлено: 

Перелік документів, що входять до конверту (пакету) з позначкою «№ 1 А», наданих 

перевізником – претендентом не відповідає пункту 3 Умов конкурсу, а саме: 

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.  

Усі, зазначені у відомостях перевізником- претендентом, транспортні засоби не 

відповідають Умові конкурсу в частині строку експлуатації транспортного засобу «не 

старше 10 років». 

Відповідно до пункту 1.5.6. Умов конкурсу перевізник – претендент подав 

конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу. 

Згідно з пунктом 1.5.1. Умов конкурсу та пункту 12 Постанови 1081 перевізник – 

претендент подав до участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію, 

зокрема щодо пасажиромісткості транспортних засобів та копії свідоцтв відповідності, 

термін дії яких закінчився. 
 

Перелік документів, що входять до конверту (пакету) з позначкою «№ 1 Б», наданих 

перевізником – претендентом не відповідає пункту 3 Умов конкурсу, а саме: 

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.  

Усі, зазначені у відомостях перевізником- претендентом, транспортні засоби не 

відповідають Умові конкурсу в частині строку експлуатації транспортного засобу «не 

старше 10 років». 

Відповідно до пункту 1.5.6. Умов конкурсу перевізник – претендент подав 

конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу. 

Згідно з пунктом 1.5.1. Умов конкурсу та пункту 12 Постанови 1081 перевізник – 

претендент подав до участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію, 

зокрема щодо пасажиромісткості транспортного засобу та копії свідоцтв відповідності, 

термін дії яких закінчився. 

Перелік документів, що входять до конверту (пакету) з позначкою «№ 1 В», наданих 

перевізником – претендентом не відповідає пункту 3 Умов конкурсу, а саме: 

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.  

Усі, зазначені у відомостях перевізником- претендентом, транспортні засоби не 

відповідають Умові конкурсу в частині строку експлуатації транспортного засобу «не 

старше 10 років». 

Відповідно до пункту 1.5.6. Умов конкурсу перевізник – претендент подав 

конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу.  

Згідно з пунктом 1.5.1. Умов конкурсу та пункту 12 Постанови 1081 перевізник – 

претендент подав до участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію, 

зокрема щодо пасажиромісткості транспортних засобів та копії свідоцтв відповідності, 

термін дії яких закінчився. 



Відповідно до інформації Первомайського районного відділу Головного управління 

Національної Поліції  в Миколаївській області: фактів притягнення до адміністративної 

відповідальності станом на 27.05.2022 року водіїв автотранспортних засобів за ст.130 

КУпАП, запропонованих ПП «Талісман» до використання на маршрутах не встановлено. 
 

За інформацією Державної служби України з безпеки на транспорті від 15.06.2022 

року: автомобільний перевізник ПП «Талісман» не відповідає вимозі статті 34 Закону 

України «Про автомобільний транспорт», а саме не виконав вимогу підпункту 2 пункту 16 

постанови Кабінету Міністрів України від 02 грудня 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» (далі – 

постанова № 1001), згідно з якою ліцензіат зобов’язаний повідомляти у письмовій або 

електронній (із застосуванням цифрового підпису) формі органу ліцензування про всі 

зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви на отримання ліцензії, 

зокрема у відомостях про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг 

транспортні засоби за формою згідно з додатком 3 до постанови № 1001 та завірених 

заявником копіях свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та тимчасових 

реєстраційних талонів, якщо передбачено їх оформлення, протягом не пізніше ніж одного 

місяця з дня настання таких змін.  
 

Присутні перейшли до обговорення висновків за результатами проведеного аналізу 

та оцінки одержаних пропозицій від перевізників – претендентів у конверті (пакеті) з 

позначкою «№ 1». 
 

По другому питанню: 

Голова конкурсного комітету Дмитро Малішевський повідомив, що рішення про 

результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні та  

запропонував залишитися в залі лише членам конкурсного комітету для подальшої роботи 

і проведення голосування. 

Зважаючи на численні порушення, виявлені в результаті проведеного аналізу та 

оцінки отриманих пропозицій від перевізників – претендентів у конверті (пакеті) з 

позначкою «№ 1» та інформації, отриманої від Державної служби України з безпеки на 

транспорті, голова конкурсного комітету запропонував присутнім членам конкурсного 

комітету провести голосування щодо недопущення перевізників – претендентів до участі 

у конкурсі. 

Секретар конкурсного комітету повідомила присутніх на закритому засіданні, що 

перевізником – претендентом ПП «Євротранс Юг», сума сплачених коштів за пакети, 

згідно квитанцій, не відповідає сумам, зазначеним у додатку 3 «РОЗРАХУНОК плати за 

участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування Первомайської міської територіальної громади» до рішення міськвиконкому 

від 08.02.2022 року № 32. 

Ольга Бандура зачитала членам конкурсного комітету пункт 12 Постанови 1081, де 

зазначено при яких умовах організатор перевезень приймає рішення про недопущення до 

участі у конкурсі перевізника – претендента. 

Голова конкурсного комітету Дмитро Малішевський, зважаючи на виявлені 

порушення, поставив на голосування питання щодо недопущення ТОВ «Голта Автотранс» 

до участі у конкурсі, як претендента на об’єкт конкурсу( пакет) №  1 (маршрути: №1 

«Котеджі – вул. Корабельна» (гр.1), №101-А «Котеджі – вул. Корабельна» (гр.1), №4 

«Пологовий будинок - вул. Гвардійська» (гр.1)). 

 

 

 



№ 

з/п 

ПІБ члена конкурсного комітету Результати голосування 

За Проти Утримався 

1 Малішевський Дмитро Петрович + - - 

2 Рябченко Володимир Миколайович + - - 

3 Гінкул Дмитро Володимирович + - - 

4 Йонга Володимир Сергійович + - - 

5 Зарицька Олена Володимирівна + - - 

6 Козаченко Євген Гаврилович + - - 

7 Корніло Олександр Вікторович + - - 

8 Фролова Тетяна Євгенівна + - - 

9 Цихоня Василь Васильович + - - 

10 Юськов Сергій Вікторович + - - 

 Разом: 10 - - 

 

Результати голосування: «за» - 10; 

                                      «проти» - 0; 

                                      «утримались» - 0. 

  

Вирішили: Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської 

міської ради)  прийняти рішення про недопущення до участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 

територіальної громади перевізника - претендента ТОВ «Голта Автотранс» за 

об’єктом конкурсу (пакетом) № 1. 

 

Зважаючи на виявлені порушення, Дмитро Малішевський поставив на голосування 

питання щодо недопущення перевізника ТОВ «Голта Автотранс» до участі у конкурсі, як 

претендента на об’єкт конкурсу( пакет) № 11 (маршрути: №11 «вул. Олександра 

Коротченка – вул. Сидора Ковпака» (гр.1), №101 «Цукровий завод - вул. Корабельна» 

(гр.5)). 

 

№ 

з/п 

ПІБ члена конкурсного комітету Результати голосування 

За Проти Утримався 

1 Малішевський Дмитро Петрович + - - 

2 Рябченко Володимир Миколайович + - - 

3 Гінкул Дмитро Володимирович + - - 

4 Йонга Володимир Сергійович + - - 

5 Зарицька Олена Володимирівна + - - 

6 Козаченко Євген Гаврилович + - - 

7 Корніло Олександр Вікторович + - - 

8 Фролова Тетяна Євгенівна + - - 

9 Цихоня Василь Васильович + - - 

10 Юськов Сергій Вікторович + - - 

 Разом: 10 - - 

 

Результати голосування: «за» - 10; 

                                      «проти» - 0; 

                                      «утримались» - 0. 

  

Вирішили: Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської 

міської ради)  прийняти рішення про недопущення до участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 



територіальної громади перевізника - претендента ТОВ «Голта Автотранс» за 

об’єктом конкурсу (пакетом) № 11. 

 

Голова конкурсного комітету Дмитро Малішевський, зважаючи на виявлені 

порушення, поставив на голосування питання щодо недопущення перевізника ПП 

«Автореал» до участі у конкурсі, як претендента на об’єкт конкурсу (пакет) № 9 

(маршрути: №9 «Пологовий будинок – Цукровий завод» (гр.1), № 101 «Цукровий завод - 

вул. Корабельна» (гр.1),   №1 «Котеджі – вул. Корабельна» (гр.4)). 

 

№ 

з/п 

ПІБ члена конкурсного комітету Результати голосування 

За Проти Утримався 

1 Малішевський Дмитро Петрович + - - 

2 Рябченко Володимир Миколайович + - - 

3 Гінкул Дмитро Володимирович + - - 

4 Йонга Володимир Сергійович + - - 

5 Зарицька Олена Володимирівна + - - 

6 Козаченко Євген Гаврилович + - - 

7 Корніло Олександр Вікторович + - - 

8 Фролова Тетяна Євгенівна + - - 

9 Цихоня Василь Васильович + - - 

10 Юськов Сергій Вікторович + - - 

 Разом: 10 - - 

 

Результати голосування: «за» - 10; 

                                      «проти» - 0; 

                                      «утримались» - 0. 

  

Вирішили: Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської 

міської ради)  прийняти рішення про недопущення до участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 

територіальної громади перевізника - претендента ПП «Автореал» за об’єктом 

конкурсу (пакетом) № 9. 

 

Голова конкурсного комітету, зважаючи на виявлені порушення, поставив на 

голосування питання щодо недопущення перевізника ПП «Автореал» до участі у конкурсі, 

як претендента на об’єкт конкурсу (пакет) № 6 (маршрути: №6 «Райлікарня - Поронівка» 

(гр.1), №106 «вул. Академіка Миколи Амосова - Поронівка» (гр.1), №101«Цукровий завод 

- вул. Корабельна» (гр.4)). 

 

№ 

з/п 

ПІБ члена конкурсного комітету Результати голосування 

За Проти Утримався 

1 Малішевський Дмитро Петрович + - - 

2 Рябченко Володимир Миколайович + - - 

3 Гінкул Дмитро Володимирович + - - 

4 Йонга Володимир Сергійович + - - 

5 Зарицька Олена Володимирівна + - - 

6 Козаченко Євген Гаврилович + - - 

7 Корніло Олександр Вікторович + - - 

8 Фролова Тетяна Євгенівна + - - 

9 Цихоня Василь Васильович + - - 

10 Юськов Сергій Вікторович + - - 



 Разом: 10 - - 

 

Результати голосування: «за» - 10; 

                                      «проти» - 0; 

                                      «утримались» - 0. 

  

Вирішили: Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської 

міської ради)  прийняти рішення про недопущення до участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 

територіальної громади перевізника - претендента ПП «Автореал» за об’єктом 

конкурсу (пакетом) № 6. 

 

Голова конкурсного комітету, зважаючи на виявлені порушення, поставив на 

голосування питання щодо недопущення перевізника ПП «Автореал» до участі у конкурсі, 

як претендента на об’єкт конкурсу (пакет) № 5 (маршрути: №5 «Райлікарня – Дитяча 

лікарня» (гр.1), №104 «вул. Корабельна - Райлікарня» (гр.1), №1 «Котеджі – вул. 

Корабельна» (гр.6)). 

 

№ 

з/п 

ПІБ члена конкурсного комітету Результати голосування 

За Проти Утримався 

1 Малішевський Дмитро Петрович + - - 

2 Рябченко Володимир Миколайович + - - 

3 Гінкул Дмитро Володимирович + - - 

4 Йонга Володимир Сергійович + - - 

5 Зарицька Олена Володимирівна + - - 

6 Козаченко Євген Гаврилович + - - 

7 Корніло Олександр Вікторович + - - 

8 Фролова Тетяна Євгенівна + - - 

9 Цихоня Василь Васильович + - - 

10 Юськов Сергій Вікторович + - - 

 Разом: 10 - - 

 

Результати голосування: «за» - 10; 

                                      «проти» - 0; 

                                      «утримались» - 0. 

  

Вирішили: Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської 

міської ради)  прийняти рішення про недопущення до участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 

територіальної громади перевізника - претендента ПП «Автореал» за об’єктом 

конкурсу (пакетом) № 5. 

 

Голова конкурсного комітету, зважаючи на виявлені порушення, поставив на 

голосування питання щодо недопущення перевізника ПП «Автореал» до участі у конкурсі, 

як претендента на об’єкт конкурсу (пакет) № 4 (маршрути: №3 «Котеджі - вул. Дачна» 

(гр.1), № 103 «вул. Дачна - Котеджі» (гр.1), №1 «Котеджі – вул. Корабельна» (гр.10)). 

 

№ 

з/п 

ПІБ члена конкурсного комітету Результати голосування 

За Проти Утримався 

1 Малішевський Дмитро Петрович + - - 

2 Рябченко Володимир Миколайович + - - 



3 Гінкул Дмитро Володимирович + - - 

4 Йонга Володимир Сергійович + - - 

5 Зарицька Олена Володимирівна + - - 

6 Козаченко Євген Гаврилович + - - 

7 Корніло Олександр Вікторович + - - 

8 Фролова Тетяна Євгенівна + - - 

9 Цихоня Василь Васильович + - - 

10 Юськов Сергій Вікторович + - - 

 Разом: 10 - - 

 

Результати голосування: «за» - 10; 

                                      «проти» - 0; 

                                      «утримались» - 0. 

  

Вирішили: Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської 

міської ради)  прийняти рішення про недопущення до участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 

територіальної громади перевізника - претендента ПП «Автореал» за об’єктом 

конкурсу (пакетом) № 4. 
 

Голова конкурсного комітету Дмитро Малішевський, зважаючи на виявлені 

порушення, поставив на голосування питання про недопущення перевізника ПП 

«Євротранс Юг» до участі у конкурсі, як претендента на об’єкт конкурсу (пакет) № 11 

(маршрути: №11 «вул. Олександра Коротченка – вул. Сидора Ковпака» (гр.1), №101 

«Цукровий завод - вул. Корабельна» (гр.5)). 

 

№ 

з/п 

ПІБ члена конкурсного комітету Результати голосування 

За Проти Утримався 

1 Малішевський Дмитро Петрович + - - 

2 Рябченко Володимир Миколайович + - - 

3 Гінкул Дмитро Володимирович + - - 

4 Йонга Володимир Сергійович + - - 

5 Зарицька Олена Володимирівна + - - 

6 Козаченко Євген Гаврилович + - - 

7 Корніло Олександр Вікторович + - - 

8 Фролова Тетяна Євгенівна + - - 

9 Цихоня Василь Васильович + - - 

10 Юськов Сергій Вікторович + - - 

 Разом: 10 - - 

 

Результати голосування: «за» - 10; 

                                      «проти» - 0; 

                                      «утримались» - 0. 

  

Вирішили: Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської 

міської ради)  прийняти рішення про недопущення до участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 

територіальної громади перевізника - претендента ПП «Євротранс Юг» за об’єктом 

конкурсу (пакетом) № 11. 

Голова конкурсного комітету, зважаючи на виявлені порушення, поставив на 

голосування питання про недопущення перевізника ПП «Євротранс Юг» до участі у 

конкурсі, як претендента на об’єкт конкурсу (пакет) № 9 (маршрути: № 9 (маршрути: №9 



«Пологовий будинок – Цукровий завод» (гр.1), № 101 «Цукровий завод - вул. Корабельна» 

(гр.1),   №1 «Котеджі – вул. Корабельна» (гр.4)). 

 

№ 

з/п 

ПІБ члена конкурсного комітету Результати голосування 

За Проти Утримався 

1 Малішевський Дмитро Петрович + - - 

2 Рябченко Володимир Миколайович + - - 

3 Гінкул Дмитро Володимирович + - - 

4 Йонга Володимир Сергійович + - - 

5 Зарицька Олена Володимирівна + - - 

6 Козаченко Євген Гаврилович + - - 

7 Корніло Олександр Вікторович + - - 

8 Фролова Тетяна Євгенівна + - - 

9 Цихоня Василь Васильович + - - 

10 Юськов Сергій Вікторович + - - 

 Разом: 10 - - 

 

Результати голосування: «за» - 10; 

                                      «проти» - 0; 

                                      «утримались» - 0. 

  

Вирішили: Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської 

міської ради)  прийняти рішення про недопущення до участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 

територіальної громади перевізника - претендента ПП «Євротранс Юг» за об’єктом 

конкурсу (пакетом) № 9. 
 

Голова конкурсного комітету, зважаючи на виявлені порушення, поставив на 

голосування питання про недопущення перевізника ПП «Євротранс Юг» до участі у 

конкурсі, як претендента на об’єкт конкурсу (пакет) № 8 (маршрути: №8 «ЗОШ № 7 – 

Автовокзал» (гр.1),  №108 «Залізничний вокзал – ЗОШ №7» (гр.1),  № 101 «Цукровий 

завод - вул. Корабельна» (гр.3)). 

 

№ 

з/п 

ПІБ члена конкурсного комітету Результати голосування 

За Проти Утримався 

1 Малішевський Дмитро Петрович + - - 

2 Рябченко Володимир Миколайович + - - 

3 Гінкул Дмитро Володимирович + - - 

4 Йонга Володимир Сергійович + - - 

5 Зарицька Олена Володимирівна + - - 

6 Козаченко Євген Гаврилович + - - 

7 Корніло Олександр Вікторович + - - 

8 Фролова Тетяна Євгенівна + - - 

9 Цихоня Василь Васильович + - - 

10 Юськов Сергій Вікторович + - - 

 Разом: 10 - - 

 

Результати голосування: «за» - 10; 

                                      «проти» - 0; 

                                      «утримались» - 0. 

  



Вирішили: Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської 

міської ради)  прийняти рішення про недопущення до участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 

територіальної громади перевізника - претендента ПП «Євротранс Юг» за об’єктом 

конкурсу (пакетом) № 8. 
 

Голова конкурсного комітету Дмитро Малішевський, зважаючи на виявлені 

порушення, поставив на голосування питання про недопущення перевізника ПП 

«Талісман» до участі у конкурсі, як претендента на об’єкт конкурсу (пакет) № 7 

(маршрути: №7«вул. Олександра Коротченка  - ПМК - 226» (гр.1), №107«ПМК – 226 - вул. 

Олександра Коротченка» (гр.1),  №1 «Котеджі – вул. Корабельна» (гр.5)). 

 

№ 

з/п 

ПІБ члена конкурсного комітету Результати голосування 

За Проти Утримався 

1 Малішевський Дмитро Петрович + - - 

2 Рябченко Володимир Миколайович + - - 

3 Гінкул Дмитро Володимирович + - - 

4 Йонга Володимир Сергійович + - - 

5 Зарицька Олена Володимирівна + - - 

6 Козаченко Євген Гаврилович + - - 

7 Корніло Олександр Вікторович + - - 

8 Фролова Тетяна Євгенівна + - - 

9 Цихоня Василь Васильович + - - 

10 Юськов Сергій Вікторович + - - 

 Разом: 10 - - 

 

Результати голосування: «за» - 10; 

                                      «проти» - 0; 

                                      «утримались» - 0. 

  

Вирішили: Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської 

міської ради)  прийняти рішення про недопущення до участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 

територіальної громади перевізника - претендента ПП «Талісман» за об’єктом конкурсу 

(пакетом) № 7. 
 

Голова конкурсного комітету, зважаючи на виявлені порушення, поставив на 

голосування питання про недопущення перевізника ПП «Талісман» до участі у конкурсі, 

як претендента на об’єкт конкурсу (пакет) № 8 (маршрути: №8 «ЗОШ № 7 – Автовокзал» 

(гр.1),  №108 «Залізничний вокзал – ЗОШ №7» (гр.1),  № 101 «Цукровий завод - вул. 

Корабельна» (гр.3)). 

 

№ 

з/п 

ПІБ члена конкурсного комітету Результати голосування 

За Проти Утримався 

1 Малішевський Дмитро Петрович + - - 

2 Рябченко Володимир Миколайович + - - 

3 Гінкул Дмитро Володимирович + - - 

4 Йонга Володимир Сергійович + - - 

5 Зарицька Олена Володимирівна + - - 

6 Козаченко Євген Гаврилович + - - 

7 Корніло Олександр Вікторович + - - 

8 Фролова Тетяна Євгенівна + - - 



9 Цихоня Василь Васильович + - - 

10 Юськов Сергій Вікторович + - - 

 Разом: 10 - - 

 

Результати голосування: «за» - 10; 

                                      «проти» - 0; 

                                      «утримались» - 0. 

  

Вирішили: Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської 

міської ради)  прийняти рішення про недопущення до участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 

територіальної громади перевізника - претендента ПП «Талісман» за об’єктом конкурсу 

(пакетом) № 8. 
 

Голова конкурсного комітету, зважаючи на виявлені порушення, поставив на 

голосування питання про недопущення перевізника ПП «Талісман» до участі у конкурсі, 

як претендента на об’єкт конкурсу (пакет) № 10 (маршрути: №10 «Птахокомбінат – вул. 

Корабельна» (гр.1), №110 «Птахокомбінат – вул. Корабельна» (гр.1), №101«Цукровий 

завод - вул. Корабельна» (гр.2)). 

 

№ 

з/п 

ПІБ члена конкурсного комітету Результати голосування 

За Проти Утримався 

1 Малішевський Дмитро Петрович + - - 

2 Рябченко Володимир Миколайович + - - 

3 Гінкул Дмитро Володимирович + - - 

4 Йонга Володимир Сергійович + - - 

5 Зарицька Олена Володимирівна + - - 

6 Козаченко Євген Гаврилович + - - 

7 Корніло Олександр Вікторович + - - 

8 Фролова Тетяна Євгенівна + - - 

9 Цихоня Василь Васильович + - - 

10 Юськов Сергій Вікторович + - - 

 Разом: 10 - - 

 

Результати голосування: «за» - 10; 

                                      «проти» - 0; 

                                      «утримались» - 0. 

  

Вирішили: Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської 

міської ради)  прийняти рішення про недопущення до участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 

територіальної громади перевізника - претендента ПП «Талісман» за об’єктом конкурсу 

(пакетом) № 10. 
 

Дмитро Малішевський довів до відома присутніх, що на об’єкт конкурсу у 

приміському сполученні Первомайської міської територіальної громади пакет №1П  № 92 

«Дитяча лікарня - АС  «Голта» -с. Чаусове- 2», (гр.1) подав пропозицію перевізник – 

претендент ПП «Євротранс Юг», якого за результатами опрацювання документів та 

інформації Державної служби з безпеки на транспорті пропонується не допустити до 

участі у конкурсі на даний маршрут. Пропозицію поставив на голосування: 

 

 



№ 

з/п 

ПІБ члена конкурсного комітету Результати голосування 

За Проти Утримався 

1 Малішевський Дмитро Петрович + - - 

2 Рябченко Володимир Миколайович + - - 

3 Гінкул Дмитро Володимирович + - - 

4 Йонга Володимир Сергійович + - - 

5 Зарицька Олена Володимирівна + - - 

6 Козаченко Євген Гаврилович + - - 

7 Корніло Олександр Вікторович + - - 

8 Фролова Тетяна Євгенівна + - - 

9 Цихоня Василь Васильович + - - 

10 Юськов Сергій Вікторович + - - 

 Разом: 10 - - 

 

Результати голосування: «за» - 10; 

                                      «проти» - 0; 

                                      «утримались» - 0. 

  

Вирішили: Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської 

міської ради)  прийняти рішення про недопущення до участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 

територіальної громади перевізника - претендента ПП «Євротранс Юг» за об’єктом 

конкурсу (пакетом) № 1П. 

 

За результатами засідання конкурсного комітету 
 

Вирішили: 
 

1. Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської 

міської ради)  прийняти рішення про недопущення до участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 

територіальної громади перевізника - претендента ТОВ «Голта Автотранс» за об’єктом 

конкурсу (пакетом) № 1. 

 

2. Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської 

міської ради)  прийняти рішення про недопущення до участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 

територіальної громади перевізника - претендента ТОВ «Голта Автотранс» за об’єктом 

конкурсу (пакетом) № 11. 
 

3. Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської 

міської ради)  прийняти рішення про недопущення до участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 

територіальної громади перевізника - претендента ПП «Автореал» за об’єктом конкурсу 

(пакетом) № 9. 
 

4. Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської 

міської ради)  прийняти рішення про недопущення до участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 

територіальної громади перевізника - претендента ПП «Автореал» за об’єктом конкурсу 

(пакетом) № 6. 
 



5. Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської 

міської ради)  прийняти рішення про недопущення до участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 

територіальної громади перевізника - претендента ПП «Автореал» за об’єктом конкурсу 

(пакетом) № 5. 
 

6. Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської 

міської ради)  прийняти рішення про недопущення до участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 

територіальної громади перевізника - претендента ПП «Автореал» за об’єктом конкурсу 

(пакетом) № 4. 
 

7. Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської 

міської ради)  прийняти рішення про недопущення до участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 

територіальної громади перевізника - претендента ПП «Євротранс Юг» за об’єктом 

конкурсу (пакетом) № 11. 
 

8. Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської 

міської ради)  прийняти рішення про недопущення до участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 

територіальної громади перевізника - претендента ПП «Євротранс Юг» за об’єктом 

конкурсу (пакетом) № 9. 
 

9. Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської 

міської ради)  прийняти рішення про недопущення до участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 

територіальної громади перевізника - претендента ПП «Євротранс Юг» за об’єктом 

конкурсу (пакетом) № 8. 
 

10. Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської 

міської ради)  прийняти рішення про недопущення до участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 

територіальної громади перевізника - претендента ПП «Талісман» за об’єктом конкурсу 

(пакетом) № 7. 
 

11. Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської 

міської ради)  прийняти рішення про недопущення до участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 

територіальної громади перевізника - претендента ПП «Талісман» за об’єктом конкурсу 

(пакетом) № 8. 
 

12. Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської 

міської ради)  прийняти рішення про недопущення до участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 

територіальної громади перевізника - претендента ПП «Талісман» за об’єктом конкурсу 

(пакетом) № 10. 
 

13. Надати пропозицію Організатору (Виконавчому комітету Первомайської 

міської ради)  прийняти рішення про недопущення до участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 

територіальної громади перевізника - претендента ПП «Євротранс Юг» за об’єктом 

конкурсу (пакетом) № 1П. 
 



 



 
 

 



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 перевізників – претендентів, наданих у 

конвертах (пакетах) 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» зі змінами та доповненнями (далі – 

рішення міськвиконкому № 206), з метою забезпечення прозорості процедури проведення 

конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування 

Первомайської міської територіальної громади та запобігання корупції 01.06.2022 року 

прийнято розпорядження міського голови № 88 - р «Про затвердження складу 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 з відкриття). 

Станом на 01.06.2022 року кінцевий термін подання документів для участі у 

конкурсі) відповідно до журналу обліку подання документів перевізниками – 

претендентами для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування Первомайської міської територіальної громади зареєстровано 

подання документів (конвертів «№1» та «№2») від ТОВ «Голта Автотранс»  –  

31.05.2022р.; ПП «Автореал» - 31.05.2022 р.; ПП «Євротранс Юг» - 01.06.2022 р.; ПП 

«Талісман» - 01.06.2022 р. 

Документи від перевізників - претендентів прийняті відповідно до процедури, в 

строки, визначені законодавством. 

02.06.2022 року о 10.00 год. (каб. 306) відбулося засідання робочої групи з відкриття 

на якому відкрито конверти (пакети) з позначкою «№1» та складено опис їх вмісту. 

Відповідно до пункту 14 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) надіслано 

запити про надання інформації про претендента - перевізника в межах їх компетенції до 

Територіального сервісного центру 4842 у місті Первомайськ (лист № 2113/03.01-21), 

Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в 

Миколаївській області (лист № 2085/03.01-26) та Державної служби з безпеки на 

транспорті (лист № 2221/03.01-21). 

На виконання рішення міськвиконкому № 206 робочим органом проведено аналіз 

вмісту конвертів (пакетів) з позначкою «№ 1», наданих перевізниками - претендентами: 

І. ТОВ «Голта Автотранс», конверт (пакет) з позначкою «№ 1o» для  участі у 

конкурсі з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування 

Первомайської міської територіальної громади (далі - конкурс) містить пронумеровані, 

прошнуровані, скріплені печаткою та підписані автомобільним перевізником документи із 



зазначенням кількості сторінок словами, що не 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), де вказано: - «із зазначенням кількості сторінок 

цифрами і словами». 

Конверт (пакет) з позначкою «№ 1o»  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.  Додаток 4 ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) 

на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також 

сум нарахованого єдиного внеску за період - І квартал 2022 року, 6 стор. 

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

1 стор.  

6.   Дублікат квитанції  № 0.0.2472032917.1 від 23.02.2022 року, 1 стор. 

7. Копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів, засвідчена 

керівником підприємства, 1 стор. 
 

В результаті опрацювання документів встановлено: 

1. В анкеті до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або 

продовження строку дії договору (дозволу) у Відомостях про договір (дозвіл), про те, ким 

і на який період укладений (виданий) як переможцю попереднього конкурсу інформація 

не зазначається, адже конкурс проводиться на об’єкти згідно нової мережі, затвердженої 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 14.01.2022 року № 2 «Про затвердження 

мережі автобусних маршрутів загального користування Первомайської міської 

територіальної громади» (далі - мережа). Перевізник – претендент інформацію не 

зазначив. 

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 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: 32773184 від 07.12.2016 року. 
 

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: 
№ 

з/п 

Марка і  

модель  

автобуса 

Державний 

реєстраційни

й номер 

Рік випуску/ 

дата першої 

реєстрації (за 

наявності 

такої 

відмітки у 

свідоцтві про 
реєстрацію) 

Пасажиро

місткість 

(загальна 

пасажиро

міскість/ 

кількість 

місць для 
сидіння 

пасажирів

) 

Підтверджен

ня права 

використання 

автобуса(сері

я та номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 
автобуса) 

Відповідність 

екологічним 

нормам 

транспортног

о засобу (за 

умови 

відповідності 
автобуса 

категорії 

Євро -3 і 

вище) 

Перелік 

елементів 

доступності 

автобуса для 

осіб з 

інвалідністю та 

інших  
маломобільних 

груп населення 

(зазначається 

за умови 

подання таких 

автобусів на 

конкурс) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Богдан А-

092 
ВЕ6928ВА 2014/ 

21.11.2012 
38/16 Свідоцтво 

про 

реєстрацію 

СХО448546, 

Тимчасовий 

реєстраційни

й талон  

Інформація 
перевізником

- 

претендентом 

не зазначена 

Перевізником- 
претендентом 

зазначено: - 

Переобладнано 

для 

перевезення 

інвалідів на 

візку  

2 РУТА 25 ВЕ8243АА 2011/ 

18.01.2014 

22/17 Свідоцтво 

про 

реєстрацію 

САТ684076, 

Тимчасовий 

реєстраційни

й талон ХХТ 

№008848 

Інформація 

перевізником 

- 

претендентом

не зазначена 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

3 РУТА 22 

(резерв) 

ВЕ7820АА 2009/ 

26.02.2013 

22/19 Свідоцтво 

про 

реєстрацію 

САО681969, 

Тимчасовий 
реєстраційни

й талон ХХТ 

№014754 

Інформація 

перевізником 

- 

претендентом 

не зазначена 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

 
07.02.2022 року проведено виїзне засідання робочої групи з перевірки транспортних 

засобів юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців - претендентів на участь у 

конкурсі з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування 

Первомайської міської територіальної громади (далі – робоча група). 

 Відповідно до висновків робочої групи, затверджених протоколом від 07.06.2022 

року б/н транспортні засоби, що вказані перевізником – претендентом для участі у 

конкурсі з перевезення пасажирів: 



1.  Богдан А-092, державний реєстраційний номер ВЕ 6928 ВА, рік випуску 

зазначений 2014р., дата першої реєстрації 21.12.2012 рік., загальна пасажиромісткість – 

38, кількість місць для сидіння пасажирів-16. Відповідність автобуса категорії Євро -3 і 

вище – не зазначена, вік транспортного засобу – не старше 10  років. У відомостях про 

автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті перевізник – 

претендент ТОВ «Голта Автотранс» зазначив, що вказаний транспортний засіб 

переобладнано для перевезення інвалідів на візку, при огляді транспортного засобу 

робочою групою не виявлено елементів доступності автобуса для осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення. У транспортному засобі відсутній напис «Місця 

для пасажирів з дітьми та осіб з інвалідністю», що передбачено абзацом 11 пункту 27 та 

абзацом 2 пункту 44 Постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 року № 176 

«Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» 

(далі – Постанова 176). 

2. РУТА 25, державний реєстраційний номер ВЕ 8243 АА, 2011 року випуску, 

дата першої реєстрації 18.01.2014 рік., загальна пасажиромісткість – 22, кількість місць 

для сидіння пасажирів-17. Відповідність автобуса категорії Євро -3 і вище – не зазначена, 

елементів доступності автобуса для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення  не визначено, вік транспортного засобу – старше 10  років. При огляді 

транспортного засобу робочою групою встановлено, що на момент перевірки, автобусом 

не можна здійснювати перевезення пасажирів, через відсутність гальм, станом на дату 

перевірки, згідно з інформацією директора підприємства, транспортний засіб перебуває в 

ремонті. У транспортному засобі відсутній напис «Місця для пасажирів з дітьми та осіб з 

інвалідністю», що передбачено абзацом 11 пункту 27 та абзацом 2 пункту 44 Постанови  

176. 

3. РУТА 22, державний реєстраційний номер ВЕ 7820 АА, 2009 року випуску, 

дата першої реєстрації 26.02.2013 рік., загальна пасажиромісткість – 22, кількість місць 

для сидіння пасажирів-19. Відповідність автобуса категорії Євро -3 і вище – не зазначена, 

елементів доступності автобуса для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення  не визначено, вік транспортного засобу – старше 10  років. У транспортному 

засобі відсутній напис «Місця для пасажирів з дітьми та осіб з інвалідністю», що 

передбачено абзацом 11 пункту 27 та абзацом 2 пункту 44 Постанови 176. 
  

У результаті проведення аналізу відповідності транспортних засобів перевізника - 

претендента ТОВ «Голта Автотранс» Умовам конкурсу встановлено, що транспортні 

засоби: Богдан А-092, державний реєстраційний номер ВЕ6928ВА; РУТА 25, державний 

реєстраційний номер ВЕ8243АА; РУТА 22 (резерв), державний реєстраційний номер 

ВЕ7820АА 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 25 з державним реєстраційним номером ВЕ8243АА та 

РУТА 22 (резерв) з державним реєстраційним номером ВЕ7820АА не відповідають Умові 

конкурсу в частині строку експлуатації транспортного засобу «не старше 10 років». 

За даними Регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області (лист від 

11.06.2022р. № 31/287-14-2-2022) власником транспортних засобів, запропонованих ТОВ 

«Голта Автотранс» для використання на маршрутах є:  

Богдан А-092, державний реєстраційний номер ВЕ 6928 ВА – ******** **** 

********, тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 012012 дійсний до 27.05.2027 року; 

РУТА 25, державний реєстраційний номер ВЕ 8243 АА – ***** **** **********, 

тимчасовий реєстраційний талон ХХТ № 008848 дійсний до 22.01.2024 року; 



РУТА 22, державний реєстраційний номер ВЕ 7820 АА– ***** **** **********, 

тимчасовий реєстраційний талон ХХТ № 014754 дійсний до 26.02.2024 року 

Відповідно до інформації Первомайського районного відділу Головного управління 

Національної Поліції  в Миколаївській області: фактів притягнення до адміністративної 

відповідальності станом на 27.05.2022 року водіїв вищезазначених 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 - 8,00 грн. (залежить від цін на пальне, 

мінімальної заробітної плати, індексу інфляції), що регулюється на 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». 

Відповідно до пункту 53 Постанови КМУ № 1081, у разі визнання перевізника- 

претендента переможцем конкурсу, Організатор перевезень включає інформацію 

зазначену у відомостях про додаткові умови обслуговування маршруту до договору.  

Відповідно до пункту 1.13 Додатку 1 «Умови та перелік об’єктів конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської 

міської територіальної громади» до рішення виконавчого комітету міської ради від 

08.02.2022 року № 32 «Про призначення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної громади» (далі 

– рішення міськвиконкому від 08.02.22р. № 32) додатковою умовою конкурсу є готовність 

перевізника, за потреби, встановити на транспортних засобах, які пропонуються для 

роботи на автобусному маршруті GPS- системи, зазначивши це у «Відомостях про 

додаткові умови обслуговування маршруту». 

 
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 - І квартал 2022 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. 

Відповідно до звітності: 

-  у січні 2022 року ТОВ «Голта Автотранс» нараховано та сплачено 15 особам дохід 

у сумі 95898,76 грн, із нього сплачено до бюджету 17038,40 грн. податку на доходи 

фізичних осіб та 1438,48 грн. – військового збору; 

- у лютому 2022 року ТОВ «Голта Автотранс» нараховано та сплачено 13 особам 

дохід у сумі 81767,20 грн, із нього сплачено до бюджету 14494,72 грн. податку на доходи 

фізичних осіб та 1226,51 грн. – військового збору; 

- у березні 2022 року ТОВ «Голта Автотранс» нараховано та сплачено 6 особам 

дохід у сумі 37477,30 грн, із нього сплачено до бюджету 6745,91 грн. податку на доходи 

фізичних осіб та 562,16 грн. – військового збору. 

 
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 2027 року за рахунок внутрішніх ресурсів, 

зовнішніх інвестиційних ресурсів, позичкових чи залучених коштів. 

Відповідно до частини 3 статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» 

перевізник - претендент не надав інвестиційний проєкт щодо оновлення парку автобусів, 

бо відповідно до абзацу третього частини третьої статті 2 Закону України «Про 

інвестиційну діяльність» від 18.09.1991р. № 1560-ХІІ (зі змінами та доповненнями) 

інвестиційний проект оформлюється у вигляді планово-розрахункових документів, 

необхідних та достатніх для обґрунтування інвестування, організації та управління 

роботами з реалізації проекту в межах визначених вартості та терміну його реалізації.  

 

6. Згідно з пунктом 3.1.7 Умов конкурсу перевізник – претендент надав 

дублікат квитанції 0.0.2472032917.1 від 23.02.2022 року із зазначенням у призначенні 

платежу дати проведення конкурсу. 

7. Відповідно до пункту 3.1.6 Умов конкурсу перевізник – претендент надав 

копію ліцензії, засвідчену керівником підприємства. 

 

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 o»: 

 

Перелік документів, що входять до конверту (пакету) з позначкою «№ 1 o», наданих 

перевізником – претендентом не відповідає пункту 3 Умов конкурсу, а саме: 

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 25 з державним реєстраційним номером ВЕ8243АА та 

РУТА 22 (резерв) з державним реєстраційним номером ВЕ7820АА не відповідають Умові 

конкурсу в частині строку експлуатації транспортного засобу «не старше 10 років». 

Перевізником- претендентом, відповідно до вимог пункту 1.13 Додатку 1 до рішення 

міськвиконкому від 08.02.22р. № 32,  у Відомостях про додаткові умови обслуговування 

маршруту не зазначено про готовність перевізника, за потреби, встановити на 

транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті GPS- 

системи. 

Відповідно до пункту 1.5.6. Умов конкурсу перевізник – претендент подав 

конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу.  
 

Конверт (пакет) з позначкою «№ 1■» для  участі у містить пронумеровані, 

прошнуровані, скріплені печаткою та підписані автомобільним перевізником документи із 

зазначенням кількості сторінок словами, що не відповідає пункту 30 Постанови 1081 та 

пункту 3.4 Умов конкурсу,  де вказано: - «із зазначенням кількості сторінок цифрами і 

словами». 
 

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. Додаток 4 ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них 

податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за період - І квартал 2022 року, 6 стор. 

5.  Лист щодо інвестиційного проєкту – зобов’язання про оновлення парку 

автобусів, 1 стор.  

6. Дублікат квитанції  № 0.0.2472040706.1 від 23.02.2022 року, 1 стор. 

7. Копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів, засвідчена 

керівником підприємства, 1 стор.. 
 

В результаті опрацювання документів встановлено: 

1. В анкеті до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або 

продовження строку дії договору (дозволу) у Відомостях про договір (дозвіл), про те, ким 

і на який період укладений (виданий) як переможцю попереднього конкурсу інформація 

перевізником- претендентом не зазначена, адже конкурс проводиться на об’єкти конкурсу 

згідно нової мережі. 

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 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: 32773184 від 07.12.2016 року. 

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: 
 

№ 

з/п 

Марка і  

модель  

автобуса 

Державний 

реєстраційни

й номер 

Рік випуску/ 

дата першої 

реєстрації (за 

наявності 

такої 

відмітки у 

свідоцтві про 

реєстрацію) 

Пасажир

омісткіст

ь 

(загальна 

пасажир

оміскість

/ 

кількість 

Підтвердженн

я права 

використання 

автобуса(серія 

та номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

автобуса) 

Відповідність 

екологічним 

нормам 

транспортног

о засобу (за 

умови 

відповідності 

автобуса 

Перелік 

елементів 

доступності 

автобуса для 

осіб з 

інвалідністю та 

інших  

маломобільних 



місць для 

сидіння 

пасажирі

в) 

категорії 

Євро -3 і 

вище) 

груп населення 

(зазначається 

за умови 

подання таких 

автобусів на 

конкурс) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Богдан А-

09202 

ВЕ0729ВА 2014/ 

21.11.2012 

43/22 Свідоцтво про 

реєстрацію 

СХО448545, 

Тимчасовий 

реєстраційний 
талон ХХР 

№012001 

Інформація 

перевізником

- 

претендентом 

не зазначена 

 Інформація 

перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

2 РУТА 19 ВЕ7425АА 2009/ 

13.03.2012 

17 Свідоцтво про 

реєстрацію 

САК490387, 

Тимчасовий 
реєстраційний 

талон ДХХ 

№110278 

Інформація 

перевізником 

– 

претендентом 
не зазначена 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

3 ПАЗ 4234 ВЕ2028ВВ 2007/17.02.2

009 

50/30 Свідоцтво про 

реєстрацію 

СХО450835 

Інформація 

перевізником 

– 

претендентом 

не зазначена 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

4 РУТА 20 

(резерв) 

ВЕ6756АА 2007/ 

22.02.2011 

17 Свідоцтво про 

реєстрацію 

СХН529092 

Інформація 

перевізником 

- 

претендентом 

не зазначена 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

 
Відповідно до висновків робочої групи, затверджених протоколом від 07.06.2022 

року транспортні засоби, що вказані перевізником – претендентом для участі у конкурсі з 

перевезення пасажирів: 

- Богдан А-09202, державний реєстраційний номер ВЕ 0729 ВА, рік випуску 

зазначений 2014р., дата першої реєстрації 21.11.2012 рік., загальна пасажиромісткість – 

43, кількість місць для сидіння пасажирів - 22. Відповідність автобуса категорії Євро -3 і 

вище – не зазначена, елементів доступності автобуса для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення  не визначено, вік транспортного засобу – не старше 10  

років. У транспортному засобі відсутній напис «Місця для пасажирів з дітьми та осіб з 

інвалідністю», що передбачено абзацом 11 пункту 27 та абзацом 2 пункту 44 Постанови 

176. 

- Рута 19, державний реєстраційний номер ВЕ 7425 АА, 2009 року випуску, дата 

першої реєстрації  13.03.2012 рік., загальна пасажиромісткість – 17, кількість місць для 

сидіння пасажирів перевізником – претендентом у відомостях про автобуси, не зазначена. 

Відповідність автобуса категорії Євро -3 і вище – не зазначена, елементів доступності 

автобуса для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення  не визначено, 

вік транспортного засобу – старше 10  років. При огляді транспортного засобу робочою 

групою встановлено, що автобус знаходиться в неробочому стані, відсутнє шасі, в салоні 

транспортного засобу знята обшивка, відсутні стільці, немає двигуна та акумуляторів, 

станом на момент перевірки, згідно інформації директора підприємства, транспортний 

засіб перебуває на капітальному  ремонті. 

- ПАЗ 4234, державний реєстраційний номер ВЕ 2028 ВВ, рік випуску зазначений 

2007 р., дата першої реєстрації 17.02.2009 рік., загальна пасажиромісткість – 50, кількість 

місць для сидіння пасажирів - 30. Відповідність автобуса категорії Євро -3 і вище – не 



зазначена, елементів доступності автобуса для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення  не визначено, вік транспортного засобу –  старше 10  

років. У транспортному засобі відсутній напис «Місця для пасажирів з дітьми та осіб з 

інвалідністю», що передбачено абзацом 11 пункту 27 та абзацом 2 пункту 44 Постанови 

176. 

- РУТА 20, державний реєстраційний номер ВЕ 6756 АА, 2007 року випуску, дата 

першої реєстрації  22.02.2011 рік., загальна пасажиромісткість – 17. Відповідність 

автобуса категорії Євро -3 і вище – не зазначена, елементів доступності автобуса для осіб 

з інвалідністю та інших маломобільних груп населення  не визначено, вік транспортного 

засобу – старше 10  років. У транспортному засобі відсутній напис «Місця для пасажирів з 

дітьми та осіб з інвалідністю», що передбачено абзацом 11 пункту 27 та абзацом 2 пункту 

44 Постанови 176. 
 

У результаті проведення аналізу відповідності транспортних засобів перевізника - 

претендента ТОВ «Голта Автотранс» Умовам конкурсу встановлено, що транспортні 

засоби: Богдан А-09202, державний реєстраційний номер ВЕ0729ВА; РУТА 19, 

державний реєстраційний номер ВЕ7425АА; ПАЗ 4234, державний реєстраційний номер 

ВЕ2028ВВ; РУТА 20 (резерв), державний реєстраційний номер ВЕ6756АА 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 з державним реєстраційним номером ВЕ7425АА; ПАЗ 

4234 з державним реєстраційним номером ВЕ2028ВВ; РУТА 20 з державним 

реєстраційним номером ВЕ8243АА та РУТА 20 (резерв) з державним реєстраційним 

номером ВЕ6756АА не відповідають Умові конкурсу в частині строку експлуатації 

транспортного засобу «не старше 10 років». 

За даними Регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області (лист від 

11.06.2022р. № 31/287-14-2-2022) власником транспортних засобів, запропонованих ТОВ 

«Голта Автотранс» для використання на маршрутах є:  

Богдан А-09202, державний реєстраційний номер ВЕ0729ВА – ***** **** 

**********, тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 012001 дійсний до 22.11.2026 року; 

РУТА 19, державний реєстраційний номер ВЕ7425АА – ***** **** **********, 

тимчасовий реєстраційний талон ДХХ № 110278 дійсний до 12.03.2023 року; 

ПАЗ 4234, державний реєстраційний номер ВЕ2028 ВВ – ТОВ «ГОЛТА 

АВТОТРАНС», свідоцтво про реєстрацію СХО №450832 від 16.08.2016 р. 

РУТА 20, державний реєстраційний номер ВЕ6756АА– ТОВ «ГОЛТА 

АВТОТРАНС», свідоцтво про реєстрацію СХН № 529092 від 11.07.2019 р. 

Відповідно до інформації Первомайського районного відділу Головного управління 

Національної Поліції  в Миколаївській області: фактів притягнення до адміністративної 

відповідальності станом на 27.05.2022 року водіїв вищезазначених 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 - 8,00 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». 



Відповідно до пункту 53 Постанови КМУ № 1081, у разі визнання перевізника- 

претендента переможцем конкурсу, Організатор перевезень включає інформацію 

зазначену у відомостях про додаткові умови обслуговування маршруту до договору. 

Відповідно до пункту 1.13 Додатку 1 до рішення міськвиконкому від 08.02.2022 року 

№ 32 додатковою умовою конкурсу є готовність перевізника, за потреби, встановити на 

транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті GPS- 

системи, зазначивши це у «Відомостях про додаткові умови обслуговування маршруту».  

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 - І квартал 2022 року. 

Відповідно до звітності: 

-  у січні 2022 року ТОВ «Голта Автотранс» нараховано та сплачено 15 особам дохід 

у сумі 95898,76 грн, із нього сплачено до бюджету 17038,40 грн. податку на доходи 

фізичних осіб та 1438,48 грн. – військового збору; 

- у лютому 2022 року ТОВ «Голта Автотранс» нараховано та сплачено 13 особам 

дохід у сумі 81767,20 грн, із нього сплачено до бюджету 14494,72 грн. податку на доходи 

фізичних осіб та 1226,51 грн. – військового збору; 

- у березні 2022 року ТОВ «Голта Автотранс» нараховано та сплачено 6 особам 

дохід у сумі 37477,30 грн, із нього сплачено до бюджету 6745,91 грн. податку на доходи 

фізичних осіб та 562,16 грн. – військового збору. 

 
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 2027 року за рахунок внутрішніх ресурсів, 

зовнішніх інвестиційних ресурсів, позичкових чи залучених коштів. 

Відповідно до частини 3 статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» 

перевізник - претендент не надав інвестиційний проєкт щодо оновлення парку автобусів, 

бо відповідно до абзацу третього частини третьої статті 2 Закону України «Про 

інвестиційну діяльність» від 18.09.1991р. № 1560-ХІІ (зі змінами та доповненнями) 

інвестиційний проєкт оформлюється у вигляді планово-розрахункових документів, 

необхідних та достатніх для обґрунтування інвестування, організації та управління 

роботами з реалізації проекту в межах визначених вартості та терміну його реалізації. 

Перевізником- претендентом, відповідно до вимог пункту 1.13 Додатку 1 до рішення 

міськвиконкому від 08.02.22р. № 32,  у Відомостях про додаткові умови обслуговування 

маршруту не зазначено про готовність перевізника, за потреби, встановити на 

транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті GPS- 

системи. 

 

6. Згідно з пунктом 3.1.7 Умов конкурсу перевізник – претендент надав 

дублікат квитанції 0.0.2472040706.1 від 23.02.2022 року із зазначенням у призначенні 

платежу дати проведення конкурсу. 

7. Відповідно до пункту 3.1.6 Умов конкурсу перевізник – претендент надав 

копію ліцензії, засвідчену керівником підприємства. 



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 ■»: 

 

Перелік документів, що входять до конверту (пакету) з позначкою «№ 1 ■», наданих 

перевізником – претендентом не відповідає пункту 3 Умов конкурсу, а саме: 

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 19 з державним реєстраційним номером ВЕ7425АА; ПАЗ 

4234 з державним реєстраційним номером ВЕ2028ВВ; РУТА 20 з державним 

реєстраційним номером ВЕ8243АА та РУТА 20 (резерв) з державним реєстраційним 

номером ВЕ6756АА не відповідають Умові конкурсу в частині строку експлуатації 

транспортного засобу «не старше 10 років». 

Відповідно до пункту 1.5.1. Умов конкурсу та пункту 12 Постанови 1081 подав до 

участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію, зокрема номер 

свідоцтва про реєстрацію автобуса ПАЗ 4234 з державним реєстраційним номером 

ВЕ2028ВВ, зазначено невірно (не співпадають дані, зазначені перевізником- претендентом 

з інформацією ТРСЦ МВС).  

Перевізником- претендентом, відповідно до вимог пункту 1.13 Додатку 1 до рішення 

міськвиконкому від 08.02.22р. № 32,  у Відомостях про додаткові умови обслуговування 

маршруту не зазначено про готовність перевізника, за потреби, встановити на 

транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті GPS- 

системи. 

Відповідно до пункту 1.5.6. Умов конкурсу перевізник – претендент подав 

конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу.  

 

 
ІІ. ПП «Автореал» конверт (пакет) з позначкою «№ 1 а» для  участі у конкурсі з 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської 

міської територіальної громади (далі - конкурс) містить пронумеровані, прошнуровані, 

скріплені печаткою та підписані автомобільним перевізником документи із зазначенням 

кількості сторінок словами, що відповідає пункту 30 Постанови 1081 та пункту 3.4 Умов 

конкурсу.  

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

1. Відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному 

маршруті, 1 стор. 

2. Відомості про додаткові умови обслуговування маршруту, 1 стор. 

3. Анкету до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або 

продовження строку дії договору (дозволу) на 1 стор. 

4.  Додаток 4 ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них 

податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за період - І квартал 2022 року, 6 стор. 

5.  Копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів, засвідчена 

керівником підприємства, 1 стор. 



6. Копію платіжного доручення № 283 від 30.05.2022 р. із зазначенням дати 

проведення конкурсу, 1 стор. 

 

В результаті опрацювання документів встановлено: 

1. В анкеті до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або 

продовження строку дії договору (дозволу) у Відомостях про договір (дозвіл), про те, ким 

і на який період укладений (виданий) як переможцю попереднього конкурсу інформація 

перевізником – претендентом не зазначено, адже конкурс проводиться на об’єкти 

конкурсу згідно нової мережі. 

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: 

- Договір про надання послуг № 21-12/21 з ТОВ «Голта Автотранс». 

 

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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(зазначається 

за умови 

подання 

таких 

автобусів на 

конкурс) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ПАЗ 4234 ВЕ9029АА 2006/2012 

 

29 Свідоцтво 

про 
реєстрацію 

СХМ760462  

Інформація 

перевізником- 
претендентом 

не зазначена 

Інформація 

перевізником 
– 

претендентом 

не зазначена 

2 ПАЗ 3205 ВЕ9392СМ 2005/2008 23 Свідоцтво 

про 

реєстрацію 

СХС462416  

Інформація 

перевізником 

- 

претендентом

не зазначена 

Інформація 

перевізником 

- 

претендентом

не зазначена 

3 БАЗ 22154 ВЕ4789ВО 2008/2012 14 Свідоцтво 

про 

реєстрацію 

СХЕ854564  

Інформація 

перевізником 

- 

претендентом 

не зазначена 

Інформація 

перевізником 

- 

претендентом

не зазначена 

 
Відповідно до висновків робочої, затверджених протоколом від 07.06.2022 року 

транспортні засоби, що вказані перевізником – претендентом для участі у конкурсі з 

перевезення пасажирів: 

1. ПАЗ 4234,  державний реєстраційний номер ВЕ 9029 АА, 2006 року 

випуску, дата першої реєстрації  2012 рік., загальна пасажиромісткість – 29, кількість 



місць для сидіння пасажирів перевізником – претендентом не зазначено. Відповідність 

автобуса категорії Євро -3 і вище не визначено, елементи доступності автобуса для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення не зазначено, вік транспортного 

засобу – старше 10  років. У транспортному засобі відсутній напис «Місця для пасажирів з 

дітьми та осіб з інвалідністю», що передбачено абзацом 11 пункту 27 та абзацом 2 пункту 

44 Постанови 176. 

2. ПАЗ 3205,  державний реєстраційний номер ВЕ 9392 СМ, 2005 року 

випуску, дата першої реєстрації  2008 рік., загальна пасажиромісткість – 23, кількість 

місць для сидіння пасажирів перевізником – претендентом не зазначено. Відповідність 

автобуса категорії Євро -3 і вище не визначено, елементи доступності автобуса для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення не зазначено, вік транспортного 

засобу – старше 10  років. У транспортному засобі відсутній напис «Місця для пасажирів з 

дітьми та осіб з інвалідністю», що передбачено абзацом 11 пункту 27 та абзацом 2 пункту 

44 Постанови 176. 

3. БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ 4789 ВО, 2008 року 

випуску, дата першої реєстрації  2012 рік., загальна пасажиромісткість –14, кількість місць 

для сидіння пасажирів перевізником – претендентом не зазначено. Відповідність автобуса 

категорії Євро -3 і вище не визначено, елементи доступності автобуса для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення не зазначено, вік транспортного 

засобу – старше 10  років. У транспортному засобі відсутній напис «Місця для пасажирів з 

дітьми та осіб з інвалідністю», що передбачено абзацом 11 пункту 27 та абзацом 2 пункту 

44 Постанови 176. 
  

У результаті проведення аналізу відповідності транспортних засобів перевізника - 

претендента ПП «Автореал» Умовам конкурсу встановлено, що транспортні засоби: ПАЗ 

4234, державний реєстраційний номер ВЕ9029АА; ПАЗ 3205,  державний реєстраційний 

номер ВЕ9392СМ; БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ9392СМ 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.  

Всі вищезазначені транспортні засоби не відповідають Умові конкурсу в частині 

строку експлуатації транспортного засобу «не старше 10 років». 

За даними Регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області (лист від 

11.06.2022р. № 31/287-14-2-2022) власником транспортних засобів, запропонованих ПП 

«Автореал» для використання на маршрутах є:  

ПАЗ 4234,  державний реєстраційний номер ВЕ 9029 АА – ******** ****** 

************, тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 012009 дійсний до 22.12.2032 

року; 

ПАЗ 3205,  державний реєстраційний номер ВЕ 9392 СМ – інформація ТРСЦ МВС 

не зазначена; 

БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ4789ВО – Кужель Ганна 

Миколаївна, тимчасовий реєстраційний талон ХХТ № 035665 дійсний до 16.07.2030 року. 

Відповідно до інформації Первомайського районного відділу Головного управління 

Національної Поліції  в Миколаївській області: фактів притягнення до адміністративної 

відповідальності станом на 27.05.2022 року водіїв вищезазначених автотранспортних 

засобів за ст.130 КУпАП, запропонованих ПП «Автореал» до використання на маршрутах 

не встановлено. 

3. У відомостях про додаткові умови обслуговування перевізник зазначив: 



- про обов’язкове забезпечення транспорного сполучення у віддалених районах міста 

та намагання залучати до роботи більш сучасний транспорт пристосований для людей з 

обмеженими можливостями, що, відповідно до  пункту 1.4.3.3. Умов конкурсу, пункту 10 

Постанови 1081 не можна вважати додатковою умовою з обслуговування. 

Відповідно до пункту 1.13 Додатку 1 до рішення міськвиконкому від 08.02.22р. № 32 

додатковою умовою конкурсу є готовність перевізника, за потреби, встановити на 

транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті GPS- 

системи, зазначивши це у «Відомостях про додаткові умови обслуговування маршруту». 

Перевізник- претендент такі відомості не зазначив. 

 

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 ПП «Автореал» надав копію відомостей про суми 

нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та 

військового збору (форма 4ДФ) за період - І квартал 2022 року.  

Відповідно до звітності: 

-  у січні 2022 року ПП «Автореал» нараховано та сплачено 15 особам дохід у сумі 

98976,69 грн, із нього перераховано до бюджету  17369,24 грн. податку на доходи 

фізичних осіб та 1484,64 грн. – військового збору; 

- у лютому 2022 року ПП «Автореал» нараховано та сплачено 15 особам дохід у сумі 

88342,12 грн, із нього перераховано до бюджету  15455,0 грн. податку на доходи фізичних 

осіб та 1325,16 грн. – військового збору; 

- у березні 2022 року ПП «Автореал» нараховано та сплачено 15 особам дохід у сумі 

24038,73 грн, із нього перераховано до бюджету  4326,96 грн. податку на доходи фізичних 

осіб та 360,58 грн. – військового збору. 

 

5. Відповідно до пункту 3.1.6 Умов конкурсу перевізник – претендент надав 

копію ліцензії, засвідчену керівником підприємства. 

6. Згідно з пунктом 3.1.7 Умов конкурсу перевізник – претендент надав копію 

платіжного доручення № 283 від 30.05.2022р. із зазначенням у призначенні платежу дати 

проведення конкурсу. 

 

Висновки управління економічного розвитку територіальної громади міської ради 

щодо аналізу та оцінки одержаних пропозицій від перевізника – претендента ПП 

«Автореал» у конверті (пакеті) з позначкою «№ 1 а»: 

 

Перелік документів, що входять до конверту (пакету) з позначкою «№ 1 а», наданих 

перевізником – претендентом не відповідає пункту 3 Умов конкурсу, а саме: 

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.  

Усі зазначені у відомостях перевізником- претендентом транспортні засоби не 

відповідають Умові конкурсу в частині строку експлуатації транспортного засобу «не 

старше 10 років». 



Відповідно до пункту 1.5.6. Умов конкурсу перевізник – претендент подав 

конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу. 
 

Конверт (пакет) з позначкою «№ 1 Б» для  участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 

територіальної громади (далі - конкурс) містить пронумеровані, прошнуровані, скріплені 

печаткою та підписані автомобільним перевізником документи із зазначенням кількості 

сторінок словами, що відповідає пункту 30 Постанови 1081 та пункту 3.4 Умов конкурсу.  

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

7. Відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному 

маршруті, 1 стор. 

8. Відомості про додаткові умови обслуговування маршруту, 1 стор. 

9. Анкету до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або 

продовження строку дії договору (дозволу) на 1 стор. 

10.  Додаток 4 ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них 

податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за період - І квартал 2022 року, 6 стор. 

11.  Копія ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів, засвідчена 

керівником підприємства, 1 стор. 

12. Копія платіжного доручення № 284 від 30.05.2022 р. із зазначенням дати 

проведення конкурсу, 1 стор. 

 

В результаті опрацювання документів встановлено: 

7. В анкеті до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або 

продовження строку дії договору (дозволу) у Відомостях про договір (дозвіл), про те, ким 

і на який період укладений (виданий) як переможцю попереднього конкурсу інформація 

перевізником – претендентом не зазначена, адже конкурс проводиться на об’єкти 

конкурсу згідно нової мережі. 

Перевізник – претендент  зазначив договір № 57 від 05.04.2019 року з Виконавчим 

комітетом Первомайської міської ради з 01.05.2019р. по 01.05.2022 року. 

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: 

- Договір про надання послуг № 21-12/21 з ТОВ «Голта Автотранс». 

 

8. 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: 

 
№ 

з/п 

Марка і  

модель  

автобуса 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Рік випуску/ 

дата першої 

реєстрації 
(за 

наявності 

такої 

відмітки у 

свідоцтві 

про 

реєстрацію) 

Пасажиро

місткість 

(загальна 
пасажиро

міскість/ 

кількість 

місць для 

сидіння 

пасажирів

) 

Підтверджен

ня права 

використання 
автобуса(сері

я та номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

автобуса) 

Відповідність 

екологічним 

нормам 
транспортног

о засобу (за 

умови 

відповідності 

автобуса 

категорії 

Євро -3 і 

вище) 

Перелік 

елементів 

доступності 
автобуса для 

осіб з 

інвалідністю та 

інших  

маломобільних 

груп населення 

(зазначається 

за умови 

подання таких 

автобусів на 

конкурс) 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1 ПАЗ 4234 ВЕ1389СВ 2004/2005 

 

29 Свідоцтво 

про 

реєстрацію 

СХК469873  

Інформація 

перевізником

- 

претендентом 

не зазначена 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

2 БАЗ 22154 ВЕ2296ВО 2010/2010 14 Свідоцтво 

про 

реєстрацію 

СХМ056970  

Інформація 

перевізником 

- 

претендентом

не зазначена 

Інформація 

перевізником - 

претендентом 

не зазначена 

3 БАЗ 22154 ВЕ3424ВТ 2010/2010 14 Свідоцтво 
про 

реєстрацію 

СХМ684634  

Інформація 
перевізником 

- 

претендентом 

не зазначена 

Інформація 
перевізником - 

претендентом 

не зазначена 

 
Відповідно до висновків робочої групи, затверджених протоколом від 07.06.2022 

року транспортні засоби, що вказані перевізником – претендентом для участі у конкурсі з 

перевезення пасажирів: 

1. ПАЗ 4234,  державний реєстраційний номер ВЕ 1389 СВ, 2004 року випуску, 

дата першої реєстрації  2005 рік., загальна пасажиромісткість – 29, кількість місць для 

сидіння пасажирів перевізником – претендентом не зазначено. Відповідність автобуса 

категорії Євро -3 і вище не визначено, елементи доступності автобуса для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення не зазначено, вік транспортного 

засобу – старше 10  років. У транспортному засобі відсутній напис «Місця для пасажирів з 

дітьми та осіб з інвалідністю», що передбачено абзацом 11 пункту 27 та абзацом 2 пункту 

44 Постанови 176. 

 

2. БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ 2296 ВО, 2010 року 

випуску, дата першої реєстрації  2010 рік., загальна пасажиромісткість – 14, кількість 

місць для сидіння пасажирів перевізником – претендентом не зазначено. Відповідність 

автобуса категорії Євро -3 і вище не визначено, елементи доступності автобуса для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення не зазначено, вік транспортного 

засобу – старше 10  років. У транспортному засобі відсутній напис «Місця для пасажирів з 

дітьми та осіб з інвалідністю», що передбачено абзацом 11 пункту 27 та абзацом 2 пункту 

44 Постанови КМУ № 176. 

 

3. БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ 3424 ВТ, 2010 року 

випуску, дата першої реєстрації  2010 рік., загальна пасажиромісткість – 14, кількість 

місць для сидіння пасажирів перевізником – претендентом не зазначено. Відповідність 

автобуса категорії Євро -3 і вище не визначено, елементи доступності автобуса для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення не зазначено, вік транспортного 

засобу – старше 10  років. У транспортному засобі відсутній напис «Місця для пасажирів з 

дітьми та осіб з інвалідністю», що передбачено абзацом 11 пункту 27 та абзацом 2 пункту 

44 Постанови 176. 

  

У результаті проведення аналізу відповідності транспортних засобів перевізника - 

претендента ПП «Автореал» Умовам конкурсу встановлено, що транспортні засоби: ПАЗ 

4234,  державний реєстраційний номер ВЕ1389СВ; БАЗ 22154, державний реєстраційний 

номер ВЕ2296ВО; БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ3424ВТ 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.  

Всі вищезазначені транспортні засоби не відповідають Умові конкурсу в частині 

строку експлуатації транспортного засобу «не старше 10 років». 

За даними Регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області (лист від 

11.06.2022р. № 31/287-14-2-2022) власниками транспортних засобів, запропонованих ПП 

«Автореал» для використання на маршрутах є:  

ПАЗ 4234,  державний реєстраційний номер ВЕ 1389 СВ – ****** ******* 

***********, тимчасовий реєстраційний талон ХХТ № 014753 дійсний до 02.02.2029 

року; 

БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ2296ВО - ****** ******* 

***********, тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 012010 дійсний до 22.02.2032 року; 

БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ3424ВТ – ****** ******* 

************, тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 012011 дійсний до 22.02.2032 

року. 

Відповідно до інформації Первомайського районного відділу Головного управління 

Національної Поліції  в Миколаївській області: фактів притягнення до адміністративної 

відповідальності станом на 27.05.2022 року водіїв вищезазначених автотранспортних 

засобів за ст.130 КУпАП, запропонованих ПП «Автореал» до використання на маршрутах 

не встановлено. 

4. У відомостях про додаткові умови обслуговування перевізник зазначив: 

- про обов’язкове забезпечення транспорного сполучення у віддалених районах міста 

та намагання залучати до роботи більш сучасний транспорт пристосований для людей з 

обмеженими можливостями, що, відповідно до  пункту 1.4.3.3. Умов конкурсу, пункту 10 

Постанови 1081 не можна вважати додатковою умовою з обслуговування. 

Відповідно до пункту 1.13 Додатку 1 до рішення міськвиконкому від 08.02.22р. № 32 

додатковою умовою конкурсу є готовність перевізника, за потреби, встановити на 

транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті GPS- 

системи, зазначивши це у «Відомостях про додаткові умови обслуговування маршруту». 

Перевізник- претендент такі відомості не зазначив. 

 

5. 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 ПП «Автореал» надав копію відомостей про суми 

нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та 

військового збору (форма 4ДФ) за період - І квартал 2022 року. 

Відповідно до звітності: 

-  у січні 2022 року ПП «Автореал» нараховано та сплачено 15 особам дохід у сумі 

98976,69 грн, із нього перераховано до бюджету  17369,24 грн. податку на доходи 

фізичних осіб та 1484,64 грн. – військового збору; 

- у лютому 2022 року ПП «Автореал» нараховано та сплачено 15 особам дохід у сумі 

88342,12 грн, із нього перераховано до бюджету  15455,0 грн. податку на доходи фізичних 

осіб та 1325,16 грн. – військового збору; 

- у березні 2022 року ПП «Автореал» нараховано та сплачено 15 особам дохід у сумі 

24038,73 грн, із нього перераховано до бюджету  4326,96 грн. податку на доходи фізичних 

осіб та 360,58 грн. – військового збору. 

 

6. Відповідно до пункту 3.1.6 Умов конкурсу перевізник – претендент надав 

копію ліцензії, засвідчену керівником підприємства. 



7. Згідно з пунктом 3.1.7 Умов конкурсу перевізник – претендент надав копію 

платіжного доручення № 284 від 30.05.2022р. із зазначенням у призначенні платежу дати 

проведення конкурсу. 

 

Висновки управління економічного розвитку територіальної громади міської ради 

щодо аналізу та оцінки одержаних пропозицій від перевізника – претендента ПП 

«Автореал» у конверті (пакеті) з позначкою «№ 1Б»: 

 

Перелік документів, що входять до конверту (пакету) з позначкою «№ 1 Б», наданих 

перевізником – претендентом не відповідає пункту 3 Умов конкурсу, а саме: 

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.  

Усі зазначені у відомостях перевізником- претендентом транспортні засоби не 

відповідають Умові конкурсу в частині строку експлуатації транспортного засобу «не 

старше 10 років». 

Відповідно до пункту 1.5.6. Умов конкурсу перевізник – претендент подав 

конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу, 

визначених рішенням виконавчого комітету міської ради від 08.02.2022 р. №32. 

 

Конверт (пакет) з позначкою «№ 1 В» для  участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 

територіальної громади (далі - конкурс) містить пронумеровані, прошнуровані, скріплені 

печаткою та підписані автомобільним перевізником документи із зазначенням кількості 

сторінок словами, що відповідає пункту 30 Постанови 1081 та пункту 3.4 Умов конкурсу.  

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

1. Відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному 

маршруті, 1 стор. 

2. Відомості про додаткові умови обслуговування маршруту, 1 стор. 

3. Анкету до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або 

продовження строку дії договору (дозволу) на 1 стор. 

4.  Додаток 4 ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них 

податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за період - І квартал 2022 року, 6 стор. 

5.  Копія ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів, засвідчена 

керівником підприємства, 1 стор. 

6. Копія платіжного доручення № 285 від 30.05.2022 р. із зазначенням дати 

проведення конкурсу, 1 стор. 

 

В результаті опрацювання документів встановлено: 

1. В анкеті до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або 

продовження строку дії договору (дозволу) у Відомостях про договір (дозвіл), про те, ким 

і на який період укладений (виданий) як переможцю попереднього конкурсу інформація 

перевізником – претендентом не зазначена, адже конкурс проводиться на об’єкти 

конкурсу згідно нової мережі. 

 



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: 

- Договір про надання послуг № 21-12/21 з ТОВ «Голта Автотранс». 

 
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: 
№ 

з/п 

Марка і  

модель  

автобуса 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Рік випуску/ 

дата першої 

реєстрації 

(за 

наявності 

такої 

відмітки у 

свідоцтві 

про 
реєстрацію) 

Пасажиро

місткість 

(загальна 

пасажиро

міскість/ 

кількість 

місць для 

сидіння 

пасажирів
) 

Підтверджен

ня права 

використання 

автобуса(сері

я та номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

автобуса) 

Відповідність 

екологічним 

нормам 

транспортног

о засобу (за 

умови 

відповідності 

автобуса 

категорії 
Євро -3 і 

вище) 

Перелік 

елементів 

доступності 

автобуса для 

осіб з 

інвалідністю та 

інших  

маломобільних 

груп населення 
(зазначається 

за умови 

подання таких 

автобусів на 

конкурс) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ПАЗ 4234 ВЕ5172АА 2008/2008 

 

30 Свідоцтво 

про 

реєстрацію 

СХХ562060  

Інформація 

перевізником

- 

претендентом 
не зазначена 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

2 РУТА 

А0482 

ВЕ9281ВО 2006/2012 17 Свідоцтво 

про 

реєстрацію 

СХЕ732098  

Інформація 

перевізником 

- 

претендентом

не зазначена 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

3 БАЗ 2215 ВЕ8615АА 2007/2007 14 Свідоцтво 

про 

реєстрацію 

СХТ160876  

Інформація 

перевізником 

- 

претендентом 

не зазначена 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

 
Відповідно до висновків робочої групи, затверджених протоколом від 07.06.2022 

року транспортні засоби, що вказані перевізником – претендентом для участі у конкурсі з 

перевезення пасажирів: 

1. ПАЗ 4234,  державний реєстраційний номер ВЕ 5172 АА, 2008 року 

випуску, дата першої реєстрації  2008 рік., загальна пасажиромісткість – 30, кількість 

місць для сидіння пасажирів перевізником – претендентом не зазначено. Відповідність 

автобуса категорії Євро -3 і вище не визначено, елементи доступності автобуса для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення не зазначено, вік транспортного 

засобу – старше 10  років. У транспортному засобі відсутній напис «Місця для пасажирів з 

дітьми та осіб з інвалідністю», що передбачено абзацом 11 пункту 27 та абзацом 2 пункту 

44 Постанови 176. 

 

2. РУТА А0482, державний реєстраційний номер ВЕ 9281 АА, 2006 року 

випуску, дата першої реєстрації  2012 рік., загальна пасажиромісткість – 17, кількість 

місць для сидіння пасажирів перевізником – претендентом не зазначено. Відповідність 

автобуса категорії Євро -3 і вище не визначено, елементи доступності автобуса для осіб з 



інвалідністю та інших маломобільних груп населення не зазначено, вік транспортного 

засобу – старше 10  років. У транспортному засобі відсутній напис «Місця для пасажирів з 

дітьми та осіб з інвалідністю», що передбачено абзацом 11 пункту 27 та абзацом 2 пункту 

44 Постанови 176. 

 

3. БАЗ 2215, державний реєстраційний номер ВЕ 8615 АА, 2007 року випуску, 

дата першої реєстрації  2007 рік., загальна пасажиромісткість – 14, кількість місць для 

сидіння пасажирів перевізником – претендентом не зазначено. Відповідність автобуса 

категорії Євро -3 і вище не визначено, елементи доступності автобуса для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення не зазначено, вік транспортного 

засобу – старше 10  років. У транспортному засобі відсутній напис «Місця для пасажирів з 

дітьми та осіб з інвалідністю», що передбачено абзацом 11 пункту 27 та абзацом 2 пункту 

44 Постанови 176.  

У результаті проведення аналізу відповідності транспортних засобів перевізника - 

претендента ПП «Автореал» Умовам конкурсу встановлено, що транспортні засоби: ПАЗ 

4234,  державний реєстраційний номер ВЕ 5172 АА; РУТА А0482, державний 

реєстраційний номер ВЕ 9281 АА; БАЗ 2215, державний реєстраційний номер ВЕ 8615 АА 

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.  

Всі вищезазначені транспортні засоби не відповідають Умові конкурсу в частині 

строку експлуатації транспортного засобу «не старше 10 років». 

За даними Регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області (лист від 

11.06.2022р. № 31/287-14-2-2022) власником транспортних засобів, запропонованих ПП 

«Автореал» для використання на маршрутах є:  

ПАЗ 4234,  державний реєстраційний номер ВЕ 5172 АА – ******** ****** 

********, тимчасовий реєстраційний талон ХХТ № 035667 дійсний до 04.08.2030 року; 

РУТА А0482, державний реєстраційний номер ВЕ 9281 АА - Кужель Ганна 

Миколаївна, тимчасовий реєстраційний талон ХХТ № 027330 дійсний до 18.02.2030 року; 

БАЗ 2215, державний реєстраційний номер ВЕ 8615 АА – ******** **** 

***********, тимчасовий реєстраційний талон ДХХ № 008511 дійсний до 26.06.2025 

року. 

Відповідно до інформації Первомайського районного відділу Головного управління 

Національної Поліції  в Миколаївській області: фактів притягнення до адміністративної 

відповідальності станом на 27.05.2022 року водіїв вищезазначених автотранспортних 

засобів за ст.130 КУпАП, запропонованих ПП «Автореал» до використання на маршрутах 

не встановлено. 

3. У відомостях про додаткові умови обслуговування перевізник зазначив: 

- про обов’язкове забезпечення транспорного сполучення у віддалених районах міста 

та намагання залучати до роботи більш сучасний транспорт пристосований для людей з 

обмеженими можливостями, що, відповідно до  пункту 1.4.3.3. Умов конкурсу, пункту 10 

Постанови 1081 не можна вважати додатковою умовою з обслуговування. 

Відповідно до пункту 1.13 Додатку 1 до рішення міськвиконкому від 08.02.22р. № 32 

додатковою умовою конкурсу є готовність перевізника, за потреби, встановити на 

транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті GPS- 

системи, зазначивши це у «Відомостях про додаткові умови обслуговування маршруту». 

Перевізник- претендент такі відомості не зазначив. 

 



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 ПП «Автореал» надав копію відомостей про суми 

нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та 

військового збору (форма 4ДФ) за період - І квартал 2022 року. 

Відповідно до звітності: 

-  у січні 2022 року ПП «Автореал» нараховано та сплачено 15 особам дохід у сумі 

98976,69 грн, із нього перераховано до бюджету  17369,24 грн. податку на доходи 

фізичних осіб та 1484,64 грн. – військового збору; 

- у лютому 2022 року ПП «Автореал» нараховано та сплачено 15 особам дохід у сумі 

88342,12 грн, із нього перераховано до бюджету  15455,0 грн. податку на доходи фізичних 

осіб та 1325,16 грн. – військового збору; 

- у березні 2022 року ПП «Автореал» нараховано та сплачено 15 особам дохід у сумі 

24038,73 грн, із нього перераховано до бюджету  4326,96 грн. податку на доходи фізичних 

осіб та 360,58 грн. – військового збору. 

 

5. Відповідно до пункту 3.1.6 Умов конкурсу перевізник – претендент надав 

копію ліцензії, засвідчену керівником підприємства. 

6. Згідно з пунктом 3.1.7 Умов конкурсу перевізник – претендент надав копію 

платіжного доручення № 284 від 30.05.2022р. із зазначенням у призначенні платежу дати 

проведення конкурсу. 

 

Висновки управління економічного розвитку територіальної громади міської ради 

щодо аналізу та оцінки одержаних пропозицій від перевізника – претендента ПП 

«Автореал» у конверті (пакеті) з позначкою «№ 1В»: 

 

Перелік документів, що входять до конверту (пакету) з позначкою «№ 1 В», наданих 

перевізником – претендентом не відповідає пункту 3 Умов конкурсу, а саме: 

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.  

Усі зазначені у відомостях перевізником- претендентом транспортні засоби не 

відповідають Умові конкурсу в частині строку експлуатації транспортного засобу «не 

старше 10 років». 

Відповідно до пункту 1.5.6. Умов конкурсу перевізник – претендент подав 

конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу, 

визначених рішенням виконавчого комітету міської ради від 08.02.2022 р. №32. 

 
Конверт (пакет) з позначкою «№ 1 Г» для  участі у конкурсі містить 

пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та підписані автомобільним 

перевізником документи із зазначенням кількості сторінок словами, що відповідає пункту 

30 Постанови 1081 та пункту 3.4 Умов конкурсу.  

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



1. Відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному 

маршруті, 1 стор. 

7. Відомості про додаткові умови обслуговування маршруту, 1 стор. 

8. Анкету до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або 

продовження строку дії договору (дозволу) на 1 стор. 

9.  Додаток 4 ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них 

податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за період - І квартал 2022 року, 6 стор. 

10.  Копія ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів, засвідчена 

керівником підприємства, 1 стор. 

11. Копія платіжного доручення № 282 від 30.05.2022 р. із зазначенням дати 

проведення конкурсу, 1 стор. 

 

В результаті опрацювання документів встановлено: 

1. В анкеті до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або 

продовження строку дії договору (дозволу) у Відомостях про договір (дозвіл), про те, ким 

і на який період укладений (виданий) як переможцю попереднього конкурсу інформація 

не зазначається, адже конкурс проводиться на об’єкти конкурсу згідно нової мережі, 

затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради від 14.01.2022 року № 2 «Про 

затвердження мережі автобусних маршрутів загального користування Первомайської 

міської територіальної громади». Перевізник – претендент зазначив інформацію: Договір 

№ 63 від 23.05.2019 року з Виконавчим комітетом Первомайської міської ради з 

01.06.2019 року по 01.06.2022 року . 

 

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: 

- Договір про надання послуг № 21-12/21 з ТОВ «Голта Автотранс». 

 

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: 
№ 

з/п 

Марка і  

модель  

автобуса 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Рік випуску/ 

дата першої 

реєстрації 

(за 

наявності 

такої 

відмітки у 

свідоцтві 

про 

реєстрацію) 

Пасажиро

місткість 

(загальна 

пасажиро

міскість/ 

кількість 

місць для 

сидіння 

пасажирів

) 

Підтверджен

ня права 

використання 

автобуса(сері

я та номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

автобуса) 

Відповідність 

екологічним 

нормам 

транспортног

о засобу (за 

умови 

відповідності 

автобуса 

категорії 

Євро -3 і 

вище) 

Перелік 

елементів 

доступності 

автобуса для 

осіб з 

інвалідністю та 

інших  

маломобільних 

груп населення 

(зазначається 

за умови 
подання таких 

автобусів на 

конкурс) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ПАЗ 3205 ВЕ7261АА 2002/2011 

 

22 Свідоцтво 

про 

реєстрацію 

СХХ911874  

Інформація 

перевізником

- 

претендентом 

не зазначена 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

2 БАЗ 2215 ВЕ5744АА 2005/2005 14 Свідоцтво 
про 

реєстрацію 

Інформація 
перевізником 

- 

Інформація 
перевізником – 

претендентом 



ВЕС 067187  претендентом

не зазначена 

не зазначена 

3 БАЗ 2215 ВЕ5370АА 2005/2005 14 Свідоцтво 

про 

реєстрацію 

САО215056  

Інформація 

перевізником 

- 

претендентом 

не зазначена 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

 
Відповідно до висновків робочої групи з перевірки транспортних засобів 

перевізників - претендентів, затверджених протоколом від 07.06.2022 року транспортні 

засоби, що вказані перевізником – претендентом для участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів: 

- ПАЗ 3205, державний реєстраційний номер ВЕ 7261 АА, 2002 року випуску, дата 

першої реєстрації  2011 рік., загальна пасажиромісткість – 22, кількість місць для сидіння 

пасажирів перевізником – претендентом не зазначено. Відповідність автобуса категорії 

Євро -3 і вище не визначено, елементи доступності автобуса для осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення не зазначено, вік транспортного засобу – старше 10  

років. У транспортному засобі відсутній напис «Місця для пасажирів з дітьми та осіб з 

інвалідністю», що передбачено абзацом 11 пункту 27 та абзацом 2 пункту 44 Постанови 

176. 

 

- БАЗ 2215, державний реєстраційний номер ВЕ 5744 АА, 2005 року випуску, дата 

першої реєстрації  2005 рік., загальна пасажиромісткість – 14, кількість місць для сидіння 

пасажирів перевізником – претендентом не зазначено. Відповідність автобуса категорії 

Євро -3 і вище не визначено, елементи доступності автобуса для осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення не зазначено, вік транспортного засобу – старше 10  

років. У транспортному засобі відсутній напис «Місця для пасажирів з дітьми та осіб з 

інвалідністю», що передбачено абзацом 11 пункту 27 та абзацом 2 пункту 44 Постанови 

176. 

 

- БАЗ 2215, державний реєстраційний номер ВЕ 5370 АА, 2005 року випуску, дата 

першої реєстрації  2005 рік., загальна пасажиромісткість – 14, кількість місць для сидіння 

пасажирів перевізником – претендентом не зазначено. Відповідність автобуса категорії 

Євро -3 і вище не визначено, елементи доступності автобуса для осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення не зазначено, вік транспортного засобу – старше 10  

років. У транспортному засобі відсутній напис «Місця для пасажирів з дітьми та осіб з 

інвалідністю», що передбачено абзацом 11 пункту 27 та абзацом 2 пункту 44 Постанови 

176. 

У результаті проведення аналізу відповідності транспортних засобів перевізника - 

претендента ПП «Автореал» Умовам конкурсу встановлено, що транспортні засоби: ПАЗ 

3205, державний реєстраційний номер ВЕ 7261 АА; БАЗ 2215, державний реєстраційний 

номер ВЕ 5744 АА; БАЗ 2215, державний реєстраційний номер ВЕ 5370 АА 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.  

Всі вищезазначені транспортні засоби не відповідають Умові конкурсу в частині 

строку експлуатації транспортного засобу «не старше 10 років». 



За даними Регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області (лист від 

11.06.2022р. № 31/287-14-2-2022) власником транспортних засобів, запропонованих ПП 

«Автореал» для використання на маршрутах є:  

ПАЗ 3205, державний реєстраційний номер ВЕ 7261 АА – ****** ******* 

***********, тимчасовий реєстраційний талон ДАР № 433653 дійсний до 02.06.2025 року; 

БАЗ 2215, державний реєстраційний номер ВЕ 5744 АА - ****** ******* 

***********, тимчасовий реєстраційний талон ДАР № 267365 дійсний до 11.02.2024 року; 

БАЗ 2215, державний реєстраційний номер ВЕ 5370 АА – ******** **** 

***********, свідоцтво про реєстрацію САО № 215056 від 25.10.2012 року. 

Відповідно до інформації Первомайського районного відділу Головного управління 

Національної Поліції  в Миколаївській області: фактів притягнення до адміністративної 

відповідальності станом на 27.05.2022 року водіїв вищезазначених автотранспортних 

засобів за ст.130 КУпАП, запропонованих ПП «Автореал» до використання на маршрутах 

не встановлено. 

3. У відомостях про додаткові умови обслуговування перевізник зазначив: 

- про обов’язкове забезпечення транспорного сполучення у віддалених районах міста 

та намагання залучати до роботи більш сучасний транспорт пристосований для людей з 

обмеженими можливостями, що, відповідно до  пункту 1.4.3.3. Умов конкурсу, пункту 10 

Постанови 1081 не можна вважати додатковою умовою з обслуговування. 

Відповідно до пункту 1.13 Додатку 1 до рішення міськвиконкому від 08.02.22р. № 32 

додатковою умовою конкурсу є готовність перевізника, за потреби, встановити на 

транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті GPS- 

системи, зазначивши це у «Відомостях про додаткові умови обслуговування маршруту». 

Перевізник- претендент такі відомості не зазначив. 

 

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 ПП «Автореал» надав копію відомостей про суми 

нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та 

військового збору (форма 4ДФ) за період - І квартал 2022 року. 

Відповідно до звітності: 

-  у січні 2022 року ПП «Автореал» нараховано та сплачено 15 особам дохід у сумі 

98976,69 грн, із нього перераховано до бюджету  17369,24 грн. податку на доходи 

фізичних осіб та 1484,64 грн. – військового збору; 

- у лютому 2022 року ПП «Автореал» нараховано та сплачено 15 особам дохід у сумі 

88342,12 грн, із нього перераховано до бюджету  15455,0 грн. податку на доходи фізичних 

осіб та 1325,16 грн. – військового збору; 

- у березні 2022 року ПП «Автореал» нараховано та сплачено 15 особам дохід у сумі 

24038,73 грн, із нього перераховано до бюджету  4326,96 грн. податку на доходи фізичних 

осіб та 360,58 грн. – військового збору. 

 

5. Відповідно до пункту 3.1.6 Умов конкурсу перевізник – претендент надав 

копію ліцензії, засвідчену керівником підприємства. 

6. Згідно з пунктом 3.1.7 Умов конкурсу перевізник – претендент надав копію 

платіжного доручення № 282 від 30.05.2022р. із зазначенням у призначенні платежу дати 

проведення конкурсу. 

 

Висновки управління економічного розвитку територіальної громади міської ради 

щодо аналізу та оцінки одержаних пропозицій від перевізника – претендента ПП 

«Автореал» у конверті (пакеті) з позначкою «№ 1Г»: 



 

Перелік документів, що входять до конверту (пакету) з позначкою «№ 1 Г», наданих 

перевізником – претендентом не відповідає пункту 3 Умов конкурсу, а саме: 

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.  

Усі зазначені у відомостях перевізником- претендентом транспортні засоби не 

відповідають Умові конкурсу в частині строку експлуатації транспортного засобу «не 

старше 10 років». 

Відповідно до пункту 1.5.6. Умов конкурсу перевізник – претендент подав 

конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу, 

визначених рішенням виконавчого комітету міської ради від 08.02.2022 р. №32. 

ІІІ. ПП «Євротранс Юг» конверт (пакет) з позначкою «№ 1   » для  участі у 

конкурсі містить пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та підписані 

автомобільним перевізником документи із зазначенням кількості сторінок словами, що 

відповідає пункту 30 Постанови 1081 та пункту 3.4 Умов конкурсу.  

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

1. Відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному 

маршруті, 1 стор. 

2. Копія тимчасового реєстраційного талону ХХТ № 035668 на транспортний 

засіб Mercedes-Benz 310D, державний реєстраційний номер ВЕ 3318 АА, 1 стор.; 

3. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВЕС011213 на 

транспортний засіб Mercedes-Benz 310D, державний реєстраційний номер ВЕ 3318 АА, 1 

стор.; 

4. Копію тимчасового реєстраційного талону ДАР № 267346 на транспортний 

засіб Mercedes-Benz 410D, державний реєстраційний номер ВЕ 3316 АА, 1 стор.; 

5. Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВЕС011212 на 

транспортний засіб Mercedes-Benz 410D, державний реєстраційний номер ВЕ3316АА, 1 

стор.; 

6. Відомості про додаткові умови обслуговування маршруту, 1 стор. 

7. Анкету до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або 

продовження строку дії договору (дозволу) на 1 стор.; 

8. Копію Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію іншого речового права, індексний номер 145154501, 1 стор.; 

9. Копію Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію іншого речового права, індексний номер 149883753, 1 стор.; 

10. Копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 

користь платників податків- фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум 

нарахованого єдиного внеску за І квартал, 4 стор.; 

11. Копію відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового 

забезпечення) застрахованим особам за І квартал, 7 стор.; 

12. Додаток 4 ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них 

податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за період - І квартал 2022 року, 9 стор.; 

13. Копію відомостей про трудові відносини осіб та період проходження 

військової служби, 2 стор.; 



14. Копію квитанції № 2 від 11.05.2022 року, 1 стор.; 

15.  Копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів, засвідчена 

керівником підприємства, 1 стор. 

16. Копію платіжного доручення № 959 від 25.02.2022 р. із зазначенням дати 

проведення конкурсу, 1 стор. 

 
Відповідно до пункту 14 Постанови № 1081, 03.06.2022 р. до Територіального 

сервісного центру 4842 у місті Первомайськ (лист № 2113/03.01-21), Первомайського 

відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській 

області (лист № 2085/03.01-26) 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) у Відомостях про договір (дозвіл), про те, ким 

і на який період укладений (виданий) як переможцю попереднього конкурсу інформація 

не зазначається, адже конкурс проводиться на об’єкти конкурсу згідно нової мережі, 

затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради від 14.01.2022 року № 2 «Про 

затвердження мережі автобусних маршрутів загального користування Первомайської 

міської територіальної громади». Перевізник – претендент інформацію не зазначив. 

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: 

- Право власності чи користування земельними ділянками – договір оренди 

земельної ділянки б/н від 18.09.2018 року на 49 років.  

Відповідно до інформації зазначеної у копії витягу № 145154501 строк дії 

зазначений до 27.09.2067 року. 

- Право власності чи користування приміщеннями  - свідоцтво про право власності 

на нерухоме майно, індексний номер 27636916 від 03.10.2014 року,  витяг з державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності: індексний 

номер 27637941 від 03.10.2014 року. 

Перевізником – претендентом у відомостях про документи, що підтверджують право 

власності чи користування приміщеннями зазначена невірна інформація щодо індексного 

номеру витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності, згідно наданої копії документу -  індексний номер витягу 149883753 від 

17.12.2018 року. 

 

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: 

 
№ 

з/п 

Марка і  

модель  

автобуса 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Рік випуску/ 

дата першої 

реєстрації 

(за 

наявності 
такої 

відмітки у 

свідоцтві 

про 

реєстрацію) 

Пасажиро

місткість 

(загальна 

пасажиро

міскість/ 
кількість 

місць для 

сидіння 

пасажирів

) 

Підтверджен

ня права 

використання 

автобуса(сері

я та номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 

автобуса) 

Відповідність 

екологічним 

нормам 

транспортног

о засобу (за 
умови 

відповідності 

автобуса 

категорії 

Євро -3 і 

вище) 

Перелік 

елементів 

доступності 

автобуса для 

осіб з 
інвалідністю та 

інших  

маломобільних 

груп населення 

(зазначається 

за умови 

подання таких 

автобусів на 



конкурс) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Mercedes-

Benz 310D 

ВЕ3318АА 1999 

 

18/18 Тимчасовий 

талон ХХТ 

№035668, 

ВЕС011213 

Інформація 

перевізником

- 

претендентом 

не зазначена 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

2 Mercedes-
Benz 410D 

ВЕ3316СМ 2019 18/18 Тимчасовий 
талон ДАР 

№267346, 

ВЕС011212 

Інформація 
перевізником 

- 

претендентом

не зазначена 

Інформація 
перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

 
Відповідно до висновків робочої групи з перевірки транспортних засобів 

перевізників - претендентів, затверджених протоколом від 07.06.2022 року транспортні 

засоби, що вказані перевізником – претендентом для участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів: 

1. Mercedes-Benz 310D, державний реєстраційний номер ВЕ 3318 АА, 1999 

року випуску, дата першої реєстрації  перевізником- претендентом не вказана, загальна 

пасажиромісткість – 18, кількість місць для сидіння пасажирів вказана 18. Відповідність 

автобуса категорії Євро -3 і вище – не зазначена, елементів доступності автобуса для осіб 

з інвалідністю та інших маломобільних груп населення  не визначено, вік транспортного 

засобу – старше 10  років. У транспортному засобі відсутній напис «Місця для пасажирів з 

дітьми та осіб з інвалідністю», що передбачено абзацом 11 пункту 27 та абзацом 2 пункту 

44 Постанови 176. 

Згідно з даними, зазначеними у копії свідоцтва про реєстрацію  транспортного 

засобу кількість сидячих місць з місцем водія становить 19, відповідно, дані щодо 

загальної пасажиромісткості транспортного засобу, вказані перевізником -претендентом  

не відповідають дійсності. 

 

2. Mercedes-Benz 410D, державний реєстраційний номер ВЕ 3316 АА, 1999 

року випуску, дата першої реєстрації  перевізником- претендентом не вказана, загальна 

пасажиромісткість – 18, кількість місць для сидіння пасажирів вказана 18. Відповідність 

автобуса категорії Євро -3 і вище – не зазначена, елементів доступності автобуса для осіб 

з інвалідністю та інших маломобільних груп населення  не визначено, вік транспортного 

засобу – старше 10  років. У транспортному засобі відсутній напис «Місця для пасажирів з 

дітьми та осіб з інвалідністю», що передбачено абзацом 11 пункту 27 та абзацом 2 пункту 

44 Постанови 176. 

 Згідно з даними, зазначеними у копії свідоцтва про реєстрацію  транспортного 

засобу кількість сидячих місць з місцем водія становить 19, відповідно, дані щодо 

загальної пасажиромісткості транспортного засобу, зазначені перевізником -претендентом  

не відповідають дійсності. 

 

У результаті проведення аналізу відповідності транспортних засобів перевізника - 

претендента ПП «Євротранс Юг» Умовам конкурсу встановлено, що транспортні засоби: 

Mercedes-Benz 310D, державний реєстраційний номер ВЕ 3318 АА; Mercedes-Benz 410D, 

державний реєстраційний номер ВЕ 3316 АА 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.  



Всі вищезазначені транспортні засоби не відповідають Умові конкурсу в частині 

строку експлуатації транспортного засобу «не старше 10 років». 

Відповідно до пункту 1.5.6. Умов конкурсу перевізник – претендент подав 

конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу, 

визначених рішенням виконавчого комітету міської ради від 08.02.2022 р. №32. 

Згідно з пунктом 1.5.1. Умов конкурсу та пункту 12 Постанови 1081 перевізник – 

претендент подав до участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію, 

зокрема щодо пасажиромісткості транспортних засобів. 

 

За даними Регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області (лист від 

11.06.2022р. № 31/287-14-2-2022) власником транспортних засобів, запропонованих ПП 

«Євротранс Юг» для використання на маршрутах є:  

Mercedes-Benz 310D, державний реєстраційний номер ВЕ 3318 АА – Кулачинський 

Юрій Анатолійович, тимчасовий реєстраційний талон ХХТ № 035668 дійсний до 

07.08.2035 року; 

Mercedes-Benz 410D, державний реєстраційний номер ВЕ 3316 АА – Кулачинський 

Юрій Анатолійович, тимчасовий реєстраційний талон ДАР № 267346 дійсний до 

13.05.2023 року. 

Відповідно до інформації Первомайського районного відділу Головного управління 

Національної Поліції  в Миколаївській області: фактів притягнення до адміністративної 

відповідальності станом на 27.05.2022 року водіїв вищезазначених автотранспортних 

засобів за ст.130 КУпАП, запропонованих ПП «Євротранс Юг» до використання на 

маршрутах не встановлено. 

3. У відомостях про додаткові умови обслуговування перевізник повідормив, 

що: 

- автомобільні перевізники для забезпечення належної організації перевезень 

пасажирів та високої культури їх обслуговування зобов’язані відповідати вимогам статті 

34 Закону України «Про автомобільний транспорт», що не можна вважати додатковою 

умовою з обслуговування, адже відповідно до пункту 1.5.3. (2.3.) Умов конкурсу у разі 

невідповідності автомобільного перевізника вимогам статті 34 Закону України «Про 

автомобільний транспорт», такий перевізник – претендент не допускається до участі в 

конкурсі. 

- планова вартість проїзду складає 7,00 грн., що регулюється на автобусних 

маршрутах загального користування територіальної громади вимогами Наказу 

Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 р. № 1175 «Про затвердження 

Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту». 

Додаткові умови обслуговування маршруту: 

- забезпечувати перевезення пасажирів за розпорядженням міського голови у 

випадку ліквідації наслідків аварій, проведення загальноміських заходів; 

- забезпечувати безкоштовне перевезення дітей з інвалідністю за рахунок витрат 

підприємства. 

Відповідно до пункту 53 Постанови 1081, у разі визнання перевізника- претендента 

переможцем конкурсу, Організатор перевезень включає інформацію зазначену у 

відомостях про додаткові умови обслуговування маршруту до договору. 

Відповідно до пункту 1.13 Додатку 1 до рішення міськвиконкому від 08.02.22р. № 32 

додатковою умовою конкурсу є готовність перевізника, за потреби, встановити на 

транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті GPS- 

системи, зазначивши це у «Відомостях про додаткові умови обслуговування маршруту». 

Перевізник- претендент такі відомості не зазначив. 

 

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 ПП «Євротранс Юг» надав копію відомостей про суми 

нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та 

військового збору (форма 4ДФ) за період - І квартал 2022 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. 

Відповідно до звітності: 

-  у січні 2022 року ПП «Євротранс Юг» нараховано та сплачено 20 особам дохід у 

сумі 109962,16 грн, із нього перераховано до бюджету  19793,19 грн. податку на доходи 

фізичних осіб та 1649,45 грн. – військового збору; 

- у лютому 2022 року «Євротранс Юг» нараховано та сплачено 20 особам дохід у 

сумі 93848,03 грн, із нього перераховано до бюджету  16892,67 грн. податку на доходи 

фізичних осіб та 1407,77 грн. – військового збору; 

- у березні 2022 року ПП «Євротранс Юг» нараховано та сплачено 13 особам дохід у 

сумі 72834,61 грн, із нього перераховано до бюджету  13110,23 грн. податку на доходи 

фізичних осіб та 1092,52 грн. – військового збору. 

 

5. Відповідно до пункту 3.1.6 Умов конкурсу перевізник – претендент надав 

копію ліцензії, засвідчену керівником підприємства. 

6. Згідно з пунктом 3.1.7 Умов конкурсу перевізник – претендент надав копію 

платіжного доручення № 959 від 25.02.2022р. із зазначенням у призначенні платежу дати 

проведення конкурсу. 

 
Висновки управління економічного розвитку територіальної громади міської ради 

щодо аналізу та оцінки одержаних пропозицій від перевізника – претендента ПП 

«Євротранс Юг» у конверті (пакеті) з позначкою «№ 1   »: 

 

Перелік документів, що входять до конверту (пакету) з позначкою «№ 1   », наданих 

перевізником – претендентом не відповідає пункту 3 Умов конкурсу, а саме: 

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.  

Усі зазначені у відомостях перевізником- претендентом транспортні засоби не 

відповідають Умові конкурсу в частині строку експлуатації транспортного засобу «не 

старше 10 років». 

Відповідно до пункту 1.5.6. Умов конкурсу перевізник – претендент подав 

конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу.  

Згідно з пунктом 1.5.1. Умов конкурсу та пункту 12 Постанови 1081 перевізник – 

претендент подав до участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію, 

зокрема щодо пасажиромісткості транспортних засобів. 

Конверт (пакет) з позначкою «№ 1◄» для  участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської 

територіальної громади (далі - конкурс) містить пронумеровані, прошнуровані, скріплені 



печаткою та підписані автомобільним перевізником документи із зазначенням кількості 

сторінок словами, що відповідає пункту 30 Постанови 1081 та пункту 3.4 Умов конкурсу.  

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

1. Відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному 

маршруті, 1 стор. 

2. Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-Benz 

Sprinter 516 CDI, державний реєстраційний номер ВЕ 6054 CН, 1 стор.; 

3. Копію сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження 

колісного транспортного засобу Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI, 2 стор.; 

4. Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу РУТА 23, державний 

реєстраційний номер ВЕ9280АА, 1 стор.; 

5. Копію сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження 

завершеного колісного транспортного засобу РУТА 23, 3 стор.; 

6. Відомості про додаткові умови обслуговування маршруту, 1 стор. 

7. Анкету до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або 

продовження строку дії договору (дозволу) на 1 стор.; 

8. Копію Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію іншого речового права, індексний номер 145154501, 1 стор.; 

9. Копію Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію іншого речового права, індексний номер 149883753, 1 стор.; 

10. Копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 

користь платників податків- фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум 

нарахованого єдиного внеску за І квартал, 4 стор.; 

11. Копію відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового 

забезпечення) застрахованим особам за І квартал, 7 стор.; 

12. Додаток 4 ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них 

податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за період - І квартал 2022 року, 9 стор.; 

13. Копію відомостей про трудові відносини осіб та період проходження 

військової служби, 2 стор.; 

14. Копію квитанції № 2 від 11.05.2022 року, 1 стор.; 

15.  Копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів, засвідчена 

керівником підприємства, 1 стор. 

16. Копію платіжного доручення № 958 від 25.02.2022 р. із зазначенням дати 

проведення конкурсу, 1 стор. 

 

В результаті опрацювання документів встановлено: 

1. В анкеті до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або 

продовження строку дії договору (дозволу) у Відомостях про договір (дозвіл), про те, ким 

і на який період укладений (виданий) як переможцю попереднього конкурсу інформація 

перевізником- претендентом не зазначена, адже конкурс проводиться на об’єкти конкурсу 

згідно нової мережі.  
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: 

- Право власності чи користування земельними ділянками – договір оренди 

земельної ділянки б/н від 18.09.2018 року на 49 років.  

Відповідно до інформації зазначеної у копії витягу № 145154501 строк дії 

зазначений до 27.09.2067 року. 

- Право власності чи користування приміщеннями  - свідоцтво про право власності 

на нерухоме майно, індексний номер 27636916 від 03.10.2014 року,  витяг з державного 



реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності: індексний 

номер 27637941 від 03.10.2014 року. 

Перевізником – претендентом у відомостях про документи, що підтверджують право 

власності чи користування приміщеннями зазначена невірна інформація щодо індексного 

номеру витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності, згідно наданої копії документу -  індексний номер витягу 149883753 від 

17.12.2018 року. 

 

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: 
№ 

з/п 

Марка і  

модель  

автобуса 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Рік випуску/ 

дата першої 

реєстрації (за 
наявності 

такої 

відмітки у 

свідоцтві про 

реєстрацію) 

Пасажир

омісткіс

ть 
(загальн

а 

пасажир

оміскіст

ь/ 

кількість 

місць 

для 

сидіння 

пасажирі

в) 

Підтверджен

ня права 

використання 
автобуса(сері

я та номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

автобуса) 

Відповідність 

екологічним 

нормам 
транспортног

о засобу (за 

умови 

відповідності 

автобуса 

категорії 

Євро -3 і 

вище) 

Перелік 

елементів 

доступності 
автобуса для 

осіб з 

інвалідністю та 

інших  

маломобільних 

груп населення 

(зазначається 

за умови 

подання таких 

автобусів на 

конкурс) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Mercedes-

Benz 

Sprinter 

516 CDI 

ВЕ6054АА 2011/ 

19.11.2019 

 

20/20 СХЕ398829 Євро- 5, 

Згідно 

сертифікату 

відповідності 

РС №205905 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

2 РУТА 23 ВЕ9280СМ 2020/ 

17.01.2020 

26/11 СХЕ615608 Євро- 5, 

Згідно 

сертифікату 

відповідності 
UA.010.00588

-20  

Інвалідний 

візок та 3 місця 

для людей з 

обмеженими 
можливостями 

згідно 

сертифікату 

відповідності 

UA.010.00588-

20 

 
Відповідно до висновків робочої групи, затверджених протоколом від 07.06.2022 

року транспортні засоби, що вказані перевізником – претендентом для участі у конкурсі з 

перевезення пасажирів: 

- Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI, державний реєстраційний номер ВЕ 6054 CН, 2011 

року випуску, дата першої реєстрації  19.11.2019 р., загальна пасажиромісткість – 20, 

кількість місць для сидіння пасажирів вказана 20. Відповідність автобуса категорії Євро -3 

і вище – перевізником – претендентом зазначено, що транспортний засіб відповідає 

категорії Євро – 5 згідно сертифікату відповідності РС №205905, елементів доступності 

автобуса для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення  не визначено, 

вік транспортного засобу – старше 10  років.  

Відповідно до даних, зазначених у сертифікаті відповідності РС №205905 

позначення рівня екологічної норми транспортного засобу Mercedes-Benz Sprinter 516 

CDI, зазначено Євро 5, дата видачі сертифіката 08.10.2019 рік. 

Згідно з даними, зазначеними у копії свідоцтва про реєстрацію  транспортного 

засобу кількість сидячих місць з місцем водія становить 21, відповідно, дані щодо 



загальної пасажиромісткості транспортного засобу, зазначені перевізником –

претендентом,  не відповідають дійсності. 

- РУТА 23, державний реєстраційний номер ВЕ 9280 АА, 2020 року випуску, дата 

першої реєстрації  17.01.2020 рік., загальна пасажиромісткість – 26, кількість місць для 

сидіння пасажирів – 11. Відповідність автобуса категорії Євро -3 і вище – перевізником- 

претендентом зазначено, що транспортний засіб відповідає категорії Євро – 5 згідно 

сертифікату відповідності UA.010/00588-20, елементи доступності автобуса для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення, перевізником- претендентом 

зазначено, що згідно сертифікату відповідності UA.010.00588-20 у транспортному засобі 

передбачено місце для інвалідного візка та 3 місця для осіб з обмеженими можливостями, 

вік транспортного засобу – не старше 10  років. В результаті огляду транспортного засобу 

робочою групою зафіксовано наявність місця для інвалідного візка та 3 місця для осіб з 

обмеженими можливостями. 

Відповідно до даних, зазначених у сертифікаті відповідності  UA. 010.00588-20 

позначення рівня екологічної норми транспортного засобу РУТА 23, зазначено Євро 5, 

дата видачі сертифіката 14.01.2020 рік. 

Згідно з даними, зазначеними у копії свідоцтва про реєстрацію  транспортного 

засобу кількість сидячих місць з місцем водія становить 12, стоячих – 15 місць, 

відповідно, дані щодо загальної пасажиромісткості транспортного засобу, перевізником -

претендентом  зазначені невірно. 

У результаті проведення аналізу відповідності транспортних засобів перевізника - 

претендента ПП «Євротранс Юг» Умовам конкурсу встановлено, що транспортні засоби: 

Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI, державний реєстраційний номер ВЕ 6054 CН та РУТА 23, 

державний реєстраційний номер ВЕ 9280 АА відповідають вимогам 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). 

Транспортний засіб Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI, державний реєстраційний номер 

ВЕ 6054 CН не пристосований для перевезення осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення. 

Транспортний засіб Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI не відповідає Умові конкурсу в 

частині строку експлуатації транспортного засобу «не старше 10 років». 

Згідно з пунктом 1.5.1. Умов конкурсу та пункту 12 Постанови 1081 перевізник – 

претендент подав до участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію, 

зокрема щодо загальної пасажиромісткості транспортних засобів, зазначеної у Відомостях 

про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті. 

 

За даними Регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області (лист від 

11.06.2022р. № 31/287-14-2-2022) власником транспортних засобів, запропонованих ПП 

«Євротранс Юг» для використання на маршрутах є:  

Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI, державний реєстраційний номер ВЕ 6054 CН – ПП 

«Євротранс Юг», свідоцтво про реєстрацію автобуса СХЕ № 398829 від 19.11.2019 р.; 

РУТА 23, державний реєстраційний номер ВЕ 9280 АА - ПП «Євротранс Юг», 

свідоцтво про реєстрацію автобуса СХЕ № 615608 від 17.01.2020 р. 

Відповідно до інформації Первомайського районного відділу Головного управління 

Національної Поліції  в Миколаївській області: фактів притягнення до адміністративної 

відповідальності станом на 27.05.2022 року водіїв вищезазначених автотранспортних 

засобів за ст.130 КУпАП, запропонованих ПП «Євротранс Юг» до використання на 

маршрутах не встановлено. 

3. У відомостях про додаткові умови обслуговування перевізник повідормив, 

що: 



- автомобільні перевізники для забезпечення належної організації перевезень 

пасажирів та високої культури їх обслуговування зобов’язані відповідати вимогам статті 

34 Закону України «Про автомобільний транспорт», що не можна вважати додатковою 

умовою з обслуговування, адже відповідно до пункту 1.5.3. (2.3.) Умов конкурсу у разі 

невідповідності автомобільного перевізника вимогам статті 34 Закону України «Про 

автомобільний транспорт», такий перевізник – претендент не допускається до участі в 

конкурсі. 

- планова вартість проїзду складає 7,00 грн., що регулюється на автобусних 

маршрутах загального користування територіальної громади вимогами Наказу 

Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 р. № 1175 «Про затвердження 

Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту».  

Додаткові умови обслуговування маршруту: 

- забезпечувати перевезення пасажирів за розпорядженням міського голови у 

випадку ліквідації наслідків аварій, проведення загальноміських заходів; 

- забезпечувати безкоштовне перевезення дітей з інвалідністю за рахунок витрат 

підприємства. 

Відповідно до пункту 53 Постанови 1081, у разі визнання перевізника- претендента 

переможцем конкурсу, Організатор перевезень включає інформацію зазначену у 

відомостях про додаткові умови обслуговування маршруту до договору. 

Відповідно до пункту 1.13 Додатку 1 до рішення міськвиконкому від 08.02.22р. № 32 

додатковою умовою конкурсу є готовність перевізника, за потреби, встановити на 

транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті GPS- 

системи, зазначивши це у «Відомостях про додаткові умови обслуговування маршруту». 

Перевізник- претендент такі відомості не зазначив. 

 

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 ПП «Євротранс Юг» надав копію відомостей про суми 

нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та 

військового збору (форма 4ДФ) за період - І квартал 2022 року. 

Відповідно до звітності: 

-  у січні 2022 року ПП «Євротранс Юг» нараховано та сплачено 20 особам дохід у 

сумі 109962,16 грн, із нього перераховано до бюджету  19793,19 грн. податку на доходи 

фізичних осіб та 1649,45 грн. – військового збору; 

- у лютому 2022 року «Євротранс Юг» нараховано та сплачено 20 особам дохід у 

сумі 93848,03 грн, із нього перераховано до бюджету  16892,67 грн. податку на доходи 

фізичних осіб та 1407,77 грн. – військового збору; 

- у березні 2022 року ПП «Євротранс Юг» нараховано та сплачено 13 особам дохід у 

сумі 72834,61 грн, із нього перераховано до бюджету  13110,23 грн. податку на доходи 

фізичних осіб та 1092,52 грн. – військового збору. 

 

5. Відповідно до пункту 3.1.6 Умов конкурсу перевізник – претендент надав 

копію ліцензії, засвідчену керівником підприємства. 

6. Згідно з пунктом 3.1.7 Умов конкурсу перевізник – претендент надав копію 

платіжного доручення № 958 від 25.02.2022р. із зазначенням у призначенні платежу дати 

проведення конкурсу. 

 

Висновки управління економічного розвитку територіальної громади міської ради 

щодо аналізу та оцінки одержаних пропозицій від перевізника – претендента ПП 

«Євротранс Юг» у конверті (пакеті) з позначкою «№ 1 ◄»: 



 

Перелік документів, що входять до конверту (пакету) з позначкою «№ 1 ◄», 

наданих перевізником – претендентом, зокрема, відповідно до пункту 1.5.6. Умов 

конкурсу перевізник – претендент подав конкурсну пропозицію, що не відповідає 

обов’язковим та додатковим умовам конкурсу. 

Згідно з пунктом 1.5.1. Умов конкурсу та пункту 12 Постанови 1081 перевізник – 

претендент подав до участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію, 

зокрема щодо пасажиромісткості транспортних засобів, індексного номеру та дати витягу 

з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності. 

 
Конверт (пакет) з позначкою «№ 1□» для  участі у конкурсі містить 

пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та підписані автомобільним 

перевізником документи із зазначенням кількості сторінок словами, що відповідає пункту 

30 Постанови 1081 та пункту 3.4 Умов конкурсу.  

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

1. Відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному 

маршруті, 1 стор. 

2. Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу СХХ670883 на 

транспортний засіб РУТА 25, державний реєстраційний номер ВЕ8510АА, 1 стор.; 

3. Копію сертифіката відповідності транспортного засобу РУТА 25, 2 стор.; 

4. Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу СХВ194982 на 

транспортний засіб Mercedes-Benz Sprinter, державний реєстраційний номер ВЕ 0438 ЕН, 

1 стор.; 

5. Копію сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження 

колісного транспортного засобу Mercedes-Benz Sprinter, дата видачі 11.11.2020 рік, 3 стор.; 

6. Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу СХО457458 на 

транспортний засіб Mercedes-Benz Sprinter, державний реєстраційний номер ВЕ8519АА, 1 

стор.; 

7. Копію сертифіката відповідності транспортного засобу Mercedes-Benz 

Sprinter, термін дії 3 27.05.2021р. до 27.05.2022 року, 1 стор.; 

8. Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ПАЗ 4234, 

державний реєстраційний номер ВЕ4059АА, 1 стор.; 

9. Відомості про додаткові умови обслуговування маршруту, 1 стор. 

10. Анкету до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або 

продовження строку дії договору (дозволу) на 1 стор.; 

11. Копію Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію іншого речового права, індексний номер 145154501, 1 стор.; 

12. Копію Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію іншого речового права, індексний номер 149883753, 1 стор.; 

13. Копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 

користь платників податків- фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум 

нарахованого єдиного внеску за І квартал, 4 стор.; 

14. Копію відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового 

забезпечення) застрахованим особам за І квартал, 7 стор.; 

15. Додаток 4 ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них 

податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за період - І квартал 2022 року, 9 стор.; 

16. Копію відомостей про трудові відносини осіб та період проходження 

військової служби, 2 стор.; 

17. Копію квитанції № 2 від 11.05.2022 року, 1 стор.; 

18.  Копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів, засвідчена 

нотаріально, 1 стор. 



19. Копію платіжного доручення № 957 від 25.02.2022 р. із зазначенням дати 

проведення конкурсу, 1 стор. 

 

В результаті опрацювання документів встановлено: 

1 . В анкеті до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або продовження 

строку дії договору (дозволу) у Відомостях про договір (дозвіл), про те, ким і на який 

період укладений (виданий) як переможцю попереднього конкурсу інформація 

перевізником- претендентом не зазначена, адже конкурс проводиться на об’єкти конкурсу 

згідно нової мережі. 

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: 

- Право власності чи користування земельними ділянками – договір оренди 

земельної ділянки б/н від 18.09.2018 року на 49 років.  

Відповідно до інформації зазначеної у копії витягу № 145154501 строк дії 

зазначений до 27.09.2067 року. 

- Право власності чи користування приміщеннями  - свідоцтво про право власності 

на нерухоме майно, індексний номер 27636916 від 03.10.2014 року,  витяг з державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності: індексний 

номер 27637941 від 03.10.2014 року. 

Перевізником – претендентом у відомостях про документи, що підтверджують право 

власності чи користування приміщеннями зазначена невірна інформація щодо індексного 

номеру витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності, згідно наданої копії документу -  індексний номер витягу 149883753 від 

17.12.2018 року. 

 

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: 

 

 
№ 

з/п 

Марка і  

модель  

автобуса 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Рік випуску/ 

дата першої 

реєстрації (за 

наявності 

такої 
відмітки у 

свідоцтві про 

реєстрацію) 

Пасажир

омісткіс

ть 

(загальн

а 
пасажир

оміскіст

ь/ 

кількість 

місць 

для 

сидіння 

пасажирі

в) 

Підтверджен

ня права 

використання 

автобуса(сері

я та номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 

автобуса) 

Відповідність 

екологічним 

нормам 

транспортног

о засобу (за 
умови 

відповідності 

автобуса 

категорії 

Євро -3 і 

вище) 

Перелік 

елементів 

доступності 

автобуса для 

осіб з 
інвалідністю та 

інших  

маломобільних 

груп населення 

(зазначається 

за умови 

подання таких 

автобусів на 

конкурс) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 РУТА 25 ВЕ8510АА 2014/ 

26.04.2014 

 

25/19 СХХ670883 Євро- 4, 

Згідно 

сертифікату 

відповідності 

UA.10314.ДС

.0011-22 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

2 ПАЗ 4234 ВЕ4059АА 2007/ 

29.03.2007 

30/30 СХС599246 Інформація 

перевізником 

– 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 



претендентом 

не зазначена 

не зазначена 

3 Mercedes-

Benz 

Sprinter 

ВЕ0438ЕН 2014/ 

28.11.2020 

22/14 СХВ194982 Євро- 6, 

Згідно 

сертифікату 

відповідності 

UA.013.86774

-20 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

4 Mercedes-

Benz 

Sprinter 
(резерв) 

ВЕ8519АА 2009/ 

29.12.2015 

25/20 СХО457458 Євро- 5, 

Згідно 

сертифікату 
відповідності 

УТС-ОС № 

025279 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 
не зазначена 

 
Відповідно до висновків робочої групи, затверджених протоколом від 07.06.2022 

року транспортні засоби, що вказані перевізником – претендентом для участі у конкурсі з 

перевезення пасажирів: 

- РУТА 25, державний реєстраційний номер ВЕ 8510 АА, 2014 року випуску, дата 

першої реєстрації  26.04.2014 рік., загальна пасажиромісткість – 25, кількість місць для 

сидіння пасажирів – 19. Відповідність автобуса категорії Євро -3 і вище – перевізником- 

претендентом зазначено, що транспортний засіб відповідає категорії Євро – 4 згідно 

сертифікату відповідності UA.10314.ДС.0011-22, елементи доступності автобуса для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення, перевізником- претендентом не 

зазначено, вік транспортного засобу – не старше 10  років. У транспортному засобі 

відсутній напис «Місця для пасажирів з дітьми та осіб з інвалідністю», що передбачено 

абзацом 11 пункту 27 та абзацом 2 пункту 44 Постанови 176. 

Згідно з даними, зазначеними у копії свідоцтва про реєстрацію  транспортного 

засобу кількість сидячих місць з місцем водія становить 20, стоячих – 6 місць, відповідно, 

дані щодо загальної пасажиромісткості транспортного засобу, зазначені перевізником -

претендентом  невірно. 

Відповідно до даних сертифікату відповідності транспортний засіб РУТА 25 

категорії М2 класу А відповідає екологічним нормам – Євро 4. 

- ПАЗ 4234, державний реєстраційний номер ВЕ 4059 АА, рік випуску зазначений 

2007р., дата першої реєстрації 29.03.2007 рік., загальна пасажиромісткість – 30, кількість 

місць для сидіння пасажирів перевізником- претендентом вказано 30. Відповідність 

автобуса категорії Євро -3 і вище – не зазначена, елементів доступності автобуса для осіб 

з інвалідністю та інших маломобільних груп населення  не визначено, вік транспортного 

засобу –  старше 10  років. У транспортному засобі відсутній напис «Місця для пасажирів 

з дітьми та осіб з інвалідністю», що передбачено абзацом 11 пункту 27 та абзацом 2 

пункту 44 Постанови 176. 

Згідно з даними, зазначеними у копії свідоцтва про реєстрацію  транспортного 

засобу кількість сидячих місць з місцем водія становить 31,  відповідно, зазначені 

перевізником дані щодо загальної пасажиромісткості транспортного засобу 30, вказані 

перевізником -претендентом  невірно. 

- Mercedes-Benz Sprinter, державний реєстраційний номер ВЕ 0438 ЕН, 2014 року 

випуску, дата першої реєстрації  28.11.2020 р., загальна пасажиромісткість – 22, кількість 

місць для сидіння пасажирів -14 . Відповідність автобуса категорії Євро -3 і вище – 

перевізником – претендентом зазначено, що транспортний засіб відповідає категорії Євро 

– 6 згідно сертифікату відповідності UA.013.86774-20, елементів доступності автобуса для 

осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення  не визначено, вік 

транспортного засобу – не старше 10  років.  

Згідно з даними, зазначеними у копії свідоцтва про реєстрацію  транспортного 

засобу кількість сидячих місць з місцем водія становить 15, кількість стоячих місць – 8, 



відповідно, зазначені перевізником дані щодо загальної пасажиромісткості транспортного 

засобу в кількості 22 місця невірні. 

- Mercedes-Benz Sprinter, державний реєстраційний номер ВЕ 8519 АА, 2009 року 

випуску, дата першої реєстрації  29.12.2015 р., загальна пасажиромісткість – 25, кількість 

місць для сидіння пасажирів -20 . Відповідність автобуса категорії Євро -3 і вище – 

перевізником – претендентом зазначено, що транспортний засіб відповідає категорії Євро 

– 5 згідно сертифікату відповідності УТС-ОС № 025279, елементів доступності автобуса 

для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення  не визначено, вік 

транспортного засобу –  старше 10  років. У транспортному засобі відсутній напис «Місця 

для пасажирів з дітьми та осіб з інвалідністю», що передбачено абзацом 11 пункту 27 та 

абзацом 2 пункту 44 Постанови 176. 

 Згідно з даними, зазначеними у копії свідоцтва про реєстрацію  транспортного 

засобу кількість сидячих місць з місцем водія становить 21, кількість стоячих місць – 5, 

відповідно, зазначені перевізником дані щодо загальної пасажиромісткості транспортного 

засобу в кількості 25 місць невірні. 

 

У результаті проведення аналізу відповідності транспортних засобів перевізника - 

претендента ПП «Євротранс Юг» Умовам конкурсу встановлено, що транспортний засіб 

ПАЗ 4234, державний реєстраційний номер ВЕ 4059 АА не відповідає умовам 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). 

Усі зазначені у пункті 2 транспортні засоби не відповідають вимогам 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 ПАЗ 4234, державний реєстраційний номер ВЕ 4059 АА та 

Mercedes-Benz Sprinter, державний реєстраційний номер ВЕ 8519 АА не відповідають 

Умові конкурсу в частині строку експлуатації транспортного засобу «не старше 10 років». 

Відповідно до пункту 1.5.6. Умов конкурсу перевізник – претендент подав 

конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу, 

визначених рішенням виконавчого комітету міської ради від 08.02.2022 р. №32. 

Згідно з пунктом 1.5.1. Умов конкурсу та пункту 12 Постанови 1081 перевізник – 

претендент подав до участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію, 

зокрема щодо пасажиромісткості транспортних засобів. 

 

За даними Регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області (лист від 

11.06.2022р. № 31/287-14-2-2022) власником транспортних засобів, запропонованих ПП 

«Євротранс Юг» для використання на маршрутах є:  

РУТА 25, державний реєстраційний номер ВЕ 8510 АА – ПП «Євротранс Юг», 

свідоцтво про реєстрацію автобуса СХХ № 670883 від 13.01.2015р.; 

ПАЗ 4234, державний реєстраційний номер ВЕ 4059 АА - ПП «Євротранс Юг», 

свідоцтво про реєстрацію автобуса СХС № 599246 від 26.08.2020р.; 

Mercedes-Benz Sprinter, державний реєстраційний номер ВЕ 0438 ЕН - ПП 

«Євротранс Юг», свідоцтво про реєстрацію автобуса СХВ № 194982 від 28.11.2020р.; 

Mercedes-Benz Sprinter, державний реєстраційний номер ВЕ 8519 АА - ПП 

«Євротранс Юг», свідоцтво про реєстрацію автобуса СХО № 457458 від 12.08.2016р. 

Відповідно до інформації Первомайського районного відділу Головного управління 

Національної Поліції  в Миколаївській області: фактів притягнення до адміністративної 

відповідальності станом на 27.05.2022 року водіїв вищезазначених автотранспортних 

засобів за ст.130 КУпАП, запропонованих ПП «Євротранс Юг» до використання на 

маршрутах не встановлено. 



3. У відомостях про додаткові умови обслуговування перевізник повідормив, 

що: 

- автомобільні перевізники для забезпечення належної організації перевезень 

пасажирів та високої культури їх обслуговування зобов’язані відповідати вимогам статті 

34 Закону України «Про автомобільний транспорт», що не можна вважати додатковою 

умовою з обслуговування, адже відповідно до пункту 1.5.3. (2.3.) Умов конкурсу у разі 

невідповідності автомобільного перевізника вимогам статті 34 Закону України «Про 

автомобільний транспорт», такий перевізник – претендент не допускається до участі в 

конкурсі. 

- планова вартість проїзду складає 7,00 грн., що регулюється на автобусних 

маршрутах загального користування територіальної громади вимогами Наказу 

Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 р. № 1175 «Про затвердження 

Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту».  

Додаткові умови обслуговування маршруту: 

- забезпечувати перевезення пасажирів за розпорядженням міського голови у 

випадку ліквідації наслідків аварій, проведення загальноміських заходів; 

- забезпечувати безкоштовне перевезення дітей з інвалідністю за рахунок витрат 

підприємства. 

Відповідно до пункту 53 Постанови 1081, у разі визнання перевізника- претендента 

переможцем конкурсу, Організатор перевезень включає інформацію зазначену у 

відомостях про додаткові умови обслуговування маршруту до договору. 

Відповідно до пункту 1.13 Додатку 1 до рішення міськвиконкому від 08.02.22р. № 32 

додатковою умовою конкурсу є готовність перевізника, за потреби, встановити на 

транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті GPS- 

системи, зазначивши це у «Відомостях про додаткові умови обслуговування маршруту». 

Перевізник- претендент такі відомості не зазначив. 

 

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 ПП «Євротранс Юг» надав копію відомостей про суми 

нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та 

військового збору (форма 4ДФ) за період - І квартал 2022 року. 

Відповідно до звітності: 

-  у січні 2022 року ПП «Євротранс Юг» нараховано та сплачено 20 особам дохід у 

сумі 109962,16 грн, із нього перераховано до бюджету  19793,19 грн. податку на доходи 

фізичних осіб та 1649,45 грн. – військового збору; 

- у лютому 2022 року «Євротранс Юг» нараховано та сплачено 20 особам дохід у 

сумі 93848,03 грн, із нього перераховано до бюджету  16892,67 грн. податку на доходи 

фізичних осіб та 1407,77 грн. – військового збору; 

- у березні 2022 року ПП «Євротранс Юг» нараховано та сплачено 13 особам дохід у 

сумі 72834,61 грн, із нього перераховано до бюджету  13110,23 грн. податку на доходи 

фізичних осіб та 1092,52 грн. – військового збору. 

 

5. Відповідно до пункту 3.1.6 Умов конкурсу перевізник – претендент надав 

копію ліцензії, засвідчену керівником підприємства. 

6. Згідно з пунктом 3.1.7 Умов конкурсу перевізник – претендент надав копію 

платіжного доручення № 957 від 25.02.2022р. із зазначенням у призначенні платежу дати 

проведення конкурсу. 

 



Висновки управління економічного розвитку територіальної громади міської ради 

щодо аналізу та оцінки одержаних пропозицій від перевізника – претендента ПП 

«Євротранс Юг» у конверті (пакеті) з позначкою «№ 1 □ »: 

 

Перелік документів, що входять до конверту (пакету) з позначкою «№ 1□», наданих 

перевізником – претендентом не відповідає пункту 3 Умов конкурсу, а саме: 

При проведені аналізу відповідності транспортних засобів зазначених у документах, 

поданих перевізником - претендентом на участь у конкурсі, встановлено, що 

транспортний засіб ПАЗ 4234, державний реєстраційний номер ВЕ 4059 АА не відповідає 

умовам 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). 

Усі зазначені у пункті 2 транспортні засоби не відповідають вимогам 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 ПАЗ 4234, державний реєстраційний номер ВЕ 4059 АА та 

Mercedes-Benz Sprinter, державний реєстраційний номер ВЕ 8519 АА не відповідають 

Умові конкурсу в частині строку експлуатації транспортного засобу «не старше 10 років». 

Відповідно до пункту 1.5.6. Умов конкурсу перевізник – претендент подав 

конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу. 

Згідно з пунктом 1.5.1. Умов конкурсу та пункту 12 Постанови 1081 перевізник – 

претендент подав до участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію, 

зокрема щодо пасажиромісткості транспортних засобів, індексного номеру та дати витягу 

з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності. 

 
Конверт (пакет) з позначкою «№ 1o» для  участі у конкурсі містить пронумеровані, 

прошнуровані, скріплені печаткою та підписані автомобільним перевізником документи із 

зазначенням кількості сторінок словами, що відповідає пункту 30 Постанови 1081 та 

пункту 3.4 Умов конкурсу.  

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

1. Відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному 

маршруті, 1 стор. 

2. Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу СХЕ523328 на 

транспортний VOLKSWAGEN CRAFTER, державний реєстраційний номер ВЕ 6210 СА, 1 

стор.; 

3. Копію сертифіката відповідності транспортного засобу VOLKSWAGEN 

CRAFTER, 3 стор.; 

4. Копію тимчасового реєстраційного талону на транспортний засіб РУТА 25, 

державний реєстраційний номер ВЕ8611АА, 2 стор.; 

5. Копію сертифіката відповідності транспортного засобу РУТА 25, термін дії 

з 22.02.2022р. до 22.02.2023 р., 2 стор.; 

6. Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу СХЕ307801 на 

транспортний засіб РУТА 25НОВА, державний реєстраційний номер ВЕ8157АА, 1 стор.; 

7. Копію сертифіката відповідності транспортного засобу РУТА 25НОВА, 

термін дії з 18.02.2022р. до 18.02.2023 року, 2 стор.; 

8. Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу РУТА А04912, 

державний реєстраційний номер ВЕ9085АА, 1 стор.; 

9. Відомості про додаткові умови обслуговування маршруту, 1 стор. 

10. Анкету до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або 

продовження строку дії договору (дозволу) на 1 стор.; 



11. Копію Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію іншого речового права, індексний номер 145154501, 1 стор.; 

12. Копію Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію іншого речового права, індексний номер 149883753, 1 стор.; 

13. Копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 

користь платників податків- фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум 

нарахованого єдиного внеску за І квартал, 4 стор.; 

14. Копію відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового 

забезпечення) застрахованим особам за І квартал, 7 стор.; 

15. Додаток 4 ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них 

податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за період - І квартал 2022 року, 9 стор.; 

16. Копію відомостей про трудові відносини осіб та період проходження 

військової служби, 2 стор.; 

17. Копію квитанції № 2 від 11.05.2022 року, 1 стор.; 

18.  Копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів, засвідчена 

керівником підприємства, 1 стор. 

19. Копію платіжного доручення № 996 від 01.06.2022 р. із зазначенням дати 

проведення конкурсу, 1 стор. 

 

В результаті опрацювання документів встановлено: 

1. В анкеті до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або 

продовження строку дії договору (дозволу) у Відомостях про договір (дозвіл), про те, ким 

і на який період укладений (виданий) як переможцю попереднього конкурсу інформація 

перевізником - претендентом не зазначена, адже конкурс проводиться на об’єкти конкурсу 

згідно нової мережі. 

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: 

- Право власності чи користування земельними ділянками – договір оренди 

земельної ділянки б/н від 18.09.2018 року на 49 років.  

Відповідно до інформації зазначеної у копії витягу № 145154501 строк дії 

зазначений до 27.09.2067 року. 

- Право власності чи користування приміщеннями  - свідоцтво про право власності 

на нерухоме майно, індексний номер 27636916 від 03.10.2014 року,  витяг з державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності: індексний 

номер 27637941 від 03.10.2014 року. 

Перевізником – претендентом у відомостях про документи, що підтверджують право 

власності чи користування приміщеннями зазначена невірна інформація щодо індексного 

номеру витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності, згідно наданої копії документу -  індексний номер витягу 149883753 від 

17.12.2018 року. 

 

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: 

 
№ 

з/п 

Марка і  

модель  

автобуса 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Рік випуску/ 

дата першої 

реєстрації (за 

наявності 
такої 

Пасажир

омісткіс

ть 

(загальн
а 

Підтверджен

ня права 

використання 

автобуса(сері
я та номер 

Відповідність 

екологічним 

нормам 

транспортног
о засобу (за 

Перелік 

елементів 

доступності 

автобуса для 
осіб з 



відмітки у 

свідоцтві про 

реєстрацію) 

пасажир

оміскіст

ь/ 

кількість 

місць 

для 

сидіння 

пасажирі

в) 

свідоцтва про 

реєстрацію 

автобуса) 

умови 

відповідності 

автобуса 

категорії 

Євро -3 і 

вище) 

інвалідністю та 

інших  

маломобільних 

груп населення 

(зазначається 

за умови 

подання таких 

автобусів на 

конкурс) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 VOLKSW

AGEN 

CRAFTER 

ВЕ6210СА 2016/ 

15.11.2019 

 

22/22 СХЕ523328 Євро- 5, 

Згідно 

сертифікату 

відповідності 

UA.10305.247

590-22 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

2 РУТА 25 ВЕ8611АА 2014/ 

26.04.2014 

25/19 Тимчасовий 

реєстраційне 

талон ДАР № 
039555 

СХХ670884 

Євро- 4, 

Згідно 

сертифікату 
відповідності 

UA.10314.ДС

.0012-22 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 
не зазначена 

3 РУТА 25 

НОВА 

ВЕ8157АА 2015/ 

24.12.2015 

24/19 СХЕ307801 Євро- 4, 

Згідно 

сертифікату 

відповідності 

UA.10314.ДС

.0010-22 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

4 РУТА 

А04912  

(резерв) 

ВЕ9085АА 2010/ 

17.05.2011 

17/14 СХК792406 Інформація 

перевізником 

– 

претендентом 
не зазначена 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

 
Відповідно до висновків робочої групи з перевірки транспортних засобів 

перевізників - претендентів, затверджених протоколом від 07.06.2022 року транспортні 

засоби, що вказані перевізником – претендентом для участі у конкурсі з перевезення 

пасажирів: 

- VOLKSWAGEN CRAFTER, державний реєстраційний номер ВЕ 6210 СА, 2016 

року випуску, дата першої реєстрації  15.11.2019 р., загальна пасажиромісткість – 22, 

кількість місць для сидіння пасажирів перевізником – претендентом вказана - 22. 

Відповідність автобуса категорії Євро -3 і вище – перевізником – претендентом зазначено, 

що транспортний засіб відповідає категорії Євро – 5 згідно сертифікату відповідності 

UA.10305.247590-22, елементів доступності автобуса для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення  не визначено, вік транспортного засобу –  не старше 10  

років. У транспортному засобі відсутній напис «Місця для пасажирів з дітьми та осіб з 

інвалідністю», що передбачено абзацом 11 пункту 27 та абзацом 2 пункту 44 Постанови 

176. 

Згідно з даними, зазначеними у копії свідоцтва про реєстрацію  транспортного 

засобу кількість сидячих місць з місцем водія становить 23, відповідно, зазначені 

перевізником дані щодо загальної пасажиромісткості транспортного засобу в кількості 22 

місця невірні. 

 

Відповідно до даних, вказаних в сертифікаті відповідності UA.10305.247590-22 

транспортний засіб належить до категорії М3 класу В та відповідає екологічним умовам – 

Євро 5. 

 



- РУТА 25, державний реєстраційний номер ВЕ 8611 АА, 2014 року випуску, дата 

першої реєстрації  26.04.2014 рік., загальна пасажиромісткість – 25, кількість місць для 

сидіння пасажирів – 19. Відповідність автобуса категорії Євро -3 і вище – перевізником- 

претендентом зазначено, що транспортний засіб відповідає категорії Євро – 4 згідно 

сертифікату відповідності UA.10314.ДС.0012-22, елементи доступності автобуса для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення, перевізником- претендентом не 

зазначено, вік транспортного засобу – не старше 10  років. У транспортному засобі 

відсутній напис «Місця для пасажирів з дітьми та осіб з інвалідністю», що передбачено 

абзацом 11 пункту 27 та абзацом 2 пункту 44 Постанови 176. 

Згідно з даними, зазначеними у копії свідоцтва про реєстрацію  транспортного 

засобу кількість сидячих місць з місцем водія становить 20, кількість стоячих місць – 6, 

відповідно, зазначені перевізником дані щодо загальної пасажиромісткості транспортного 

засобу в кількості 25 місць невірні. 

 

Відповідно до даних, вказаних в сертифікаті відповідності UA.10314.ДС.0012-22 

транспортний засіб належить до категорії М2 класу А та відповідає екологічним умовам – 

Євро 4. 

 

- РУТА 25 НОВА, державний реєстраційний номер ВЕ 8157 АА, 2015 року випуску, 

дата першої реєстрації  24.12.2015 рік., загальна пасажиромісткість – 24, кількість місць 

для сидіння пасажирів – 19. Відповідність автобуса категорії Євро -3 і вище – 

перевізником- претендентом зазначено, що транспортний засіб відповідає категорії Євро – 

4 згідно сертифікату відповідності UA.10314.ДС.0010-22, елементи доступності автобуса 

для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, перевізником- 

претендентом не зазначено, вік транспортного засобу – не старше 10  років. У 

транспортному засобі відсутній напис «Місця для пасажирів з дітьми та осіб з 

інвалідністю», що передбачено абзацом 11 пункту 27 та абзацом 2 пункту 44 Постанови 

176. 

Згідно з даними, зазначеними у копії свідоцтва про реєстрацію  транспортного 

засобу кількість сидячих місць з місцем водія становить 20, кількість стоячих місць – 5, 

відповідно, зазначені перевізником дані щодо загальної пасажиромісткості транспортного 

засобу в кількості 24 місця невірні. 

 

Відповідно до даних, вказаних в сертифікаті відповідності UA.10314.ДС.0010-22 

транспортний засіб належить до категорії М2 класу А та відповідає екологічним умовам – 

Євро 4. 

 

- РУТА А04912, державний реєстраційний номер ВЕ 9085 АА, 2010 року випуску, 

дата першої реєстрації  17.05.2011 рік., загальна пасажиромісткість – 17, кількість місць 

для сидіння пасажирів – 14. Відповідність автобуса категорії Євро -3 і вище не визначено, 

елементи доступності автобуса для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення не зазначено, вік транспортного засобу – старше 10  років. У транспортному 

засобі відсутній напис «Місця для пасажирів з дітьми та осіб з інвалідністю», що 

передбачено абзацом 11 пункту 27 та абзацом 2 пункту 44 Постанови 176. 

Згідно з даними, зазначеними у копії свідоцтва про реєстрацію  транспортного 

засобу кількість сидячих місць з місцем водія становить 15, кількість стоячих місць – 3, 

відповідно, зазначені перевізником дані щодо загальної пасажиромісткості транспортного 

засобу в кількості 17 місць невірні. 

 

У результаті проведення аналізу відповідності транспортних засобів перевізника - 

претендента ПП «Євротранс Юг» Умовам конкурсу встановлено, що транспортний засіб 

РУТА А04912, державний реєстраційний номер ВЕ 9085 АА не відповідає умовам 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). 

Усі зазначені у пункті 2 транспортні засоби не відповідають вимогам 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.  

Транспортний засіб РУТА А04912, державний реєстраційний номер ВЕ 9085 АА 

(резерв) не відповідає Умові конкурсу в частині строку експлуатації транспортного засобу 

«не старше 10 років». 

Відповідно до пункту 1.5.6. Умов конкурсу перевізник – претендент подав 

конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу в 

частині 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. 

Згідно з пунктом 1.5.1. Умов конкурсу та пунктом 12 Постанови 1081 перевізник – 

претендент подав до участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію, 

зокрема щодо пасажиромісткості транспортних засобів. 

 

За даними Регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області (лист від 

11.06.2022р. № 31/287-14-2-2022) власником транспортних засобів, запропонованих ПП 

«Євротранс Юг» для використання на маршрутах є:  

VOLKSWAGEN CRAFTER, державний реєстраційний номер ВЕ 6210 СА – ПП 

«Євротранс Юг», свідоцтво про реєстрацію автобуса СХЕ №523328 від 11.12.2019р.; 

РУТА 25, державний реєстраційний номер ВЕ 8611 АА – Єфанова Іраїда 

Миколаївна, тимчасовий реєстраційний талон ДАР № 039555 дійсний до 15.01.2025р.; 

РУТА 25 НОВА, державний реєстраційний номер ВЕ 8157 АА - ПП «Євротранс 

Юг», свідоцтво про реєстрацію автобуса СХЕ №307801 від 27.11.2019р.; 

РУТА А04912, державний реєстраційний номер ВЕ 9085 АА - ПП «Євротранс Юг», 

свідоцтво про реєстрацію автобуса СХК №792406 від 30.06.2018р. 

Відповідно до інформації Первомайського районного відділу Головного управління 

Національної Поліції  в Миколаївській області: фактів притягнення до адміністративної 

відповідальності станом на 27.05.2022 року водіїв вищезазначених автотранспортних 

засобів за ст.130 КУпАП, запропонованих ПП «Євротранс Юг» до використання на 

маршрутах не встановлено. 

3. У відомостях про додаткові умови обслуговування перевізник повідормив, 

що: 

- автомобільні перевізники для забезпечення належної організації перевезень 

пасажирів та високої культури їх обслуговування зобов’язані відповідати вимогам статті 

34 Закону України «Про автомобільний транспорт», що не можна вважати додатковою 

умовою з обслуговування, адже відповідно до пункту 1.5.3. (2.3.) Умов конкурсу у разі 

невідповідності автомобільного перевізника вимогам статті 34 Закону України «Про 

автомобільний транспорт», такий перевізник – претендент не допускається до участі в 

конкурсі. 

- планова вартість проїзду складає 7,00 грн., що регулюється на автобусних 

маршрутах загального користування територіальної громади вимогами Наказу 

Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 р. № 1175 «Про затвердження 

Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту».  

Додаткові умови обслуговування маршруту: 

- забезпечувати перевезення пасажирів за розпорядженням міського голови у 

випадку ліквідації наслідків аварій, проведення загальноміських заходів; 



- забезпечувати безкоштовне перевезення дітей з інвалідністю за рахунок витрат 

підприємства. 

Відповідно до пункту 53 Постанови КМУ № 1081, у разі визнання перевізника- 

претендента переможцем конкурсу, Організатор перевезень включає інформацію 

зазначену у відомостях про додаткові умови обслуговування маршруту до договору.  

Відповідно до пункту 1.13 Додатку 1 до рішення міськвиконкому від 08.02.22р. № 32 

додатковою умовою конкурсу є готовність перевізника, за потреби, встановити на 

транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті GPS- 

системи, зазначивши це у «Відомостях про додаткові умови обслуговування маршруту». 

Перевізник- претендент такі відомості не зазначив. 

 

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 ПП «Євротранс Юг» надав копію відомостей про суми 

нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та 

військового збору (форма 4ДФ) за період - І квартал 2022 року. 

Відповідно до звітності: 

-  у січні 2022 року ПП «Євротранс Юг» нараховано та сплачено 20 особам дохід у 

сумі 109962,16 грн, із нього перераховано до бюджету  19793,19 грн. податку на доходи 

фізичних осіб та 1649,45 грн. – військового збору; 

- у лютому 2022 року «Євротранс Юг» нараховано та сплачено 20 особам дохід у 

сумі 93848,03 грн, із нього перераховано до бюджету  16892,67 грн. податку на доходи 

фізичних осіб та 1407,77 грн. – військового збору; 

- у березні 2022 року ПП «Євротранс Юг» нараховано та сплачено 13 особам дохід у 

сумі 72834,61 грн, із нього перераховано до бюджету  13110,23 грн. податку на доходи 

фізичних осіб та 1092,52 грн. – військового збору. 

 

5. Відповідно до пункту 3.1.6 Умов конкурсу перевізник – претендент надав 

копію ліцензії, засвідчену керівником підприємства. 

6. Згідно з пунктом 3.1.7 Умов конкурсу перевізник – претендент надав копію 

платіжного доручення № 957 від 25.02.2022р. із зазначенням у призначенні платежу дати 

проведення конкурсу. 

 

Висновки управління економічного розвитку територіальної громади міської ради 

щодо аналізу та оцінки одержаних пропозицій від перевізника – претендента ПП 

«Євротранс Юг» у конверті (пакеті) з позначкою «№ 1 o »: 

 

Перелік документів, що входять до конверту (пакету) з позначкою «№ 1o», наданих 

перевізником – претендентом не відповідає пункту 3 Умов конкурсу, а саме: 

При проведені аналізу відповідності транспортних засобів зазначених у документах, 

поданих перевізником - претендентом на участь у конкурсі, встановлено, що 

транспортний засіб РУТА А04912, державний реєстраційний номер ВЕ 9085 АА не 

відповідає умовам 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). 

Усі зазначені у пункті 2 транспортні засоби не відповідають вимогам 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.  



Транспортний засіб РУТА А04912, державний реєстраційний номер ВЕ 9085 АА 

(резерв) не відповідає Умові конкурсу в частині строку експлуатації транспортного засобу 

«не старше 10 років». 

Відповідно до пункту 1.5.6. Умов конкурсу перевізник – претендент подав 

конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу.  

Згідно з пунктом 1.5.1. Умов конкурсу та пункту 12 Постанови 1081 перевізник – 

претендент подав до участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію, 

зокрема щодо пасажиромісткості транспортних засобів, індексного номеру та дати витягу 

з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності. 

 
ІV. ПП «Талісман» конверт (пакет) з позначкою «№ 1 А » для  участі у конкурсі 

містить пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та підписані автомобільним 

перевізником документи із зазначенням кількості сторінок словами, що відповідає пункту 

30 Постанови 1081 та пункту 3.4 Умов конкурсу.  

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

1. Копія ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів, засвідчена 

керівником підприємства, 1 стор. 

2. Відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному 

маршруті, 1 стор. 

3. Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу СХО 583912 на 

транспортний засіб БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ 8520 АА, 1 стор.; 

4. Копію тимчасового реєстраційного талону ДХХ № 065328 на транспортний 

засіб 22154, державний реєстраційний номер ВЕ 8520 АА, 1 стор.; 

5. Копію сертифіката відповідності на транспортний засіб БАЗ 22154, термін 

дії якого з 09.12.2014р. до 08.12.2016 року., 3 стор.;  

6. Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу СХХ 670898 на 

транспортний засіб БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ5835АА, 1 стор.; 

7. Копію тимчасового реєстраційного талону ДАР № 433642 на транспортний 

засіб БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ5835АА, 1 стор.; 

8. Копію сертифіката відповідності на транспортний засіб БАЗ 2215, 22154, 

термін дії якого з 16.01.2008р. до 15.01.2009 року., 3 стор.;  

9. Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВЕС035756 на 

транспортний засіб ПАЗ 3205 407, державний реєстраційний номер ВЕ5022АА, 1 стор.; 

10. Копію тимчасового реєстраційного талону ХХТ № 035672 на транспортний 

засіб ПАЗ 3205 407, державний реєстраційний номер ВЕ5022АА, 1 стор.; 

11. Копію сертифіката відповідності на транспортний засіб ПАЗ, термін дії 

якого з 19.10.2004р. до 18.10.2006 року., 12 стор.;  

12. Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НІС № 310891 на 

транспортний засіб ПАЗ 3205, державний реєстраційний номер ВЕ1437АА, 1 стор.; 

13. Копію тимчасового реєстраційного талону ХХТ № 035671 на транспортний 

засіб ПАЗ 3205, державний реєстраційний номер ВЕ1437АА, 1 стор.; 

14. Копію сертифіката відповідності сертифікованої продукції вимогам 

нормативних документів на транспортні засоби ПАЗ, 2 стор.;  

15.  Відомості про додаткові умови обслуговування маршруту, 1 стор. 

16. Додаток 4 ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них 

податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за період - І квартал 2022 року, 6 стор.; 

17. Копію квитанції № 2 від 02.05.2022 року, 1 стор.; 

18.  Копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів, засвідчена 

керівником підприємства, 1 стор. 

19. Квитанцію № 96 від 01.06.2022 р. із зазначенням дати проведення конкурсу, 

1 стор. 



 

В результаті опрацювання документів встановлено: 

1. В анкеті до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або 

продовження строку дії договору (дозволу) зазначено: 

- Договір оренди автомобільної стоянки від 20.03.2016 № 1 

- Договір оренди приміщення від 01.02.2016 № 1 

- Договір оренди приміщення від 01.10.2012 № б/н.  

 

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: 
№ 

з/п 

Марка і  

модель  

автобуса 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Рік випуску/ 

дата першої 

реєстрації (за 

наявності 

такої 

відмітки у 

свідоцтві про 

реєстрацію) 

Пасажир

омісткіс

ть 

(загальн

а 

пасажир

оміскіст

ь/ 

кількість 

місць 

для 

сидіння 
пасажирі

в) 

Підтверджен

ня права 

використання 

автобуса(сері

я та номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

автобуса) 

Відповідність 

екологічним 

нормам 

транспортног

о засобу (за 

умови 

відповідності 

автобуса 

категорії 

Євро -3 і 

вище) 

Перелік 

елементів 

доступності 

автобуса для 

осіб з 

інвалідністю та 

інших  

маломобільних 

груп населення 

(зазначається 

за умови 

подання таких 
автобусів на 

конкурс) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 БАЗ 22154 ВЕ8520АА 2010/ 

11.03.2011 

 

19/18 СХО 583912, 

Тимчасовий 

талон ДХХ 

№065328 

 

Інформація 

перевізником

- 

претендентом 

не зазначена 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

2 БАЗ 22154 ВЕ5835АА 2008/ 

25.10.2008 

19/18 СХХ 670898, 

Тимчасовий 
талон ДАР 

№433642 

 

Інформація 

перевізником 
- 

претендентом

не зазначена 

Інформація 

перевізником – 
претендентом 

не зазначена 

3 ПАЗ 3205 

407 

ВЕ5022АА 2004 21/20 ВЕС 035756, 

Тимчасовий 

талон ХХТ 

№035672 

 

Інформація 

перевізником 

- 

претендентом

не зазначена 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

4 ПАЗ 3205 ВЕ1437АА 2000 26/25 НІС 310891, 

Тимчасовий 

талон ХХТ 

№035671 

 

Інформація 

перевізником 

- 

претендентом

не зазначена 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

 
Відповідно до висновків робочої групи, затверджених протоколом від 07.06.2022 

року транспортні засоби, що вказані перевізником – претендентом для участі у конкурсі з 

перевезення пасажирів: 

- БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ 8520 АА, 2010 року випуску, дата 

першої реєстрації  11.03.2011 рік., загальна пасажиромісткість – 19, кількість місць для 

сидіння пасажирів -18. Відповідність автобуса категорії Євро -3 і вище не визначено, 

елементи доступності автобуса для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення не зазначено, вік транспортного засобу – старше 10  років. 

Згідно з даними, зазначеними у копії свідоцтва про реєстрацію  транспортного 

засобу кількість сидячих місць з місцем водія становить 15, кількість стоячих місць – 4, 



відповідно, зазначені перевізником дані щодо кількості місць для сидіння пасажирів 18 

невірні. 

- БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ 5835 АА, 2008 року випуску, дата 

першої реєстрації  25.10.2008 рік., загальна пасажиромісткість – 19, кількість місць для 

сидіння пасажирів -18. Відповідність автобуса категорії Євро -3 і вище не визначено, 

елементи доступності автобуса для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення не зазначено, вік транспортного засобу – старше 10  років.  

Згідно з даними, зазначеними у копії свідоцтва про реєстрацію  транспортного 

засобу кількість сидячих місць з місцем водія становить 15, кількість стоячих місць – 4, 

відповідно, зазначені перевізником дані щодо кількості місць для сидіння пасажирів 18 

невірні. 

- ПАЗ 3205 407, державний реєстраційний номер ВЕ 5022 АА, 2004 року випуску, 

дата першої реєстрації  перевізником- претендентом не зазначена, загальна 

пасажиромісткість – 21, кількість місць для сидіння пасажирів -20. Відповідність автобуса 

категорії Євро -3 і вище не визначено, елементи доступності автобуса для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення не зазначено, вік транспортного 

засобу – старше 10  років.  

- ПАЗ 3205,  державний реєстраційний номер ВЕ 1437 АА, 2000 року випуску, дата 

першої реєстрації  перевізником- претендентом не зазначена, загальна пасажиромісткість 

– 26, кількість місць для сидіння пасажирів -25. Відповідність автобуса категорії Євро -3 і 

вище не визначено, елементи доступності автобуса для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення не зазначено, вік транспортного засобу – старше 10  років.  
  

У результаті проведення аналізу відповідності транспортних засобів перевізника - 

претендента ПП «Талісман» Умовам конкурсу встановлено, що транспортні засоби: БАЗ 

22154, державний реєстраційний номер ВЕ 8520 АА,  БАЗ 22154, державний 

реєстраційний номер ВЕ 5835 АА, ПАЗ 3205 407, державний реєстраційний номер ВЕ 

5022 АА, ПАЗ 3205,  державний реєстраційний номер ВЕ 1437 АА 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.  

Всі вищезазначені транспортні засоби не відповідають Умові конкурсу в частині 

строку експлуатації транспортного засобу «не старше 10 років». 

Відповідно до пункту 1.5.6. Умов конкурсу перевізник – претендент подав 

конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу, 

визначених рішенням виконавчого комітету міської ради від 08.02.2022 р. №32. 

Згідно з пунктом 1.5.1. Умов конкурсу та пункту 12 Постанови 1081 перевізник – 

претендент подав до участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію, 

зокрема щодо пасажиромісткості транспортних засобів БАЗ 22154, державний 

реєстраційний номер ВЕ 8520 АА та БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ 5835 

АА. 

 

За даними Регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області (лист від 

11.06.2022р. № 31/287-14-2-2022) власником транспортних засобів, запропонованих ПП 

«Талісман» для використання на маршрутах є:  

БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ 8520 АА – ******** ********* 

*************, тимчасовий реєстраційний талон ДХХ № 065328 дійсний до 10.02.2027 

року; 



БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ 5835 АА – ******** ********* 

*************, тимчасовий реєстраційний талон ДАР № 433642 дійсний до 22.04.2025 

року; 

ПАЗ 3205 407, державний реєстраційний номер ВЕ 5022 АА - ******** ********* 

*************, тимчасовий реєстраційний талон ХХТ № 035672 дійсний до 27.04.2030 

року; 

ПАЗ 3205, державний реєстраційний номер ВЕ 1437 АА - ******** ********* 

*************, тимчасовий реєстраційний талон ХХТ № 035671 дійсний до 27.04.2030 

року; 

Відповідно до інформації Первомайського районного відділу Головного управління 

Національної Поліції  в Миколаївській області: фактів притягнення до адміністративної 

відповідальності станом на 27.05.2022 року водіїв вищезазначених автотранспортних 

засобів за ст.130 КУпАП, запропонованих ПП «Талісман» до використання на маршрутах 

не встановлено. 

3. У відомостях про додаткові умови обслуговування перевізник повідомив 

про можливість, за потреби, встановити на транспортних засобах, які пропонуються для 

роботи на автобусному маршруті GPS- системи, що відповідає пункту 1.13 Додатку 1 до 

рішення міськвиконкому від 08.02.22р. № 32. 

Відповідно до пункту 53 Постанови КМУ № 1081, у разі визнання перевізника- 

претендента переможцем конкурсу, Організатор перевезень включає інформацію 

зазначену у відомостях про додаткові умови обслуговування маршруту до договору. 

 

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 ПП «Талісман» надав копію відомостей про суми 

нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та 

військового збору (форма 4ДФ) за період - І квартал 2022 року. 

Відповідно до звітності: 

-  у січні 2022 року ПП «Талісман» нараховано та сплачено 23 особам дохід у сумі 

148510,59 грн, із нього перераховано до бюджету  26031,92 грн. податку на доходи 

фізичних осіб та 2206,58 грн. – військового збору; 

- у лютому 2022 року «Талісман» нараховано та сплачено 23 особам дохід у сумі 

133491,23 грн, із нього перераховано до бюджету  22788,44 грн. податку на доходи 

фізичних осіб та 1936,24 грн. – військового збору; 

- у березні 2022 року ПП «Талісман» нараховано та сплачено 16 особам дохід у сумі 

77513,04 грн, із нього перераховано до бюджету  13464,54 грн. податку на доходи 

фізичних осіб та 1162,76 грн. – військового збору. 

 

5. Відповідно до пункту 3.1.6 Умов конкурсу перевізник – претендент надав 

копію ліцензії, засвідчену керівником підприємства. 

6. Згідно з пунктом 3.1.7 Умов конкурсу перевізник – претендент надав 

квитанцію № 96 від 01.06.2022р. із зазначенням у призначенні платежу дати проведення 

конкурсу. 

 

Висновки управління економічного розвитку територіальної громади міської ради 

щодо аналізу та оцінки одержаних пропозицій від перевізника – претендента ПП 

«Талісман» у конверті (пакеті) з позначкою «№ 1А»: 

 

Перелік документів, що входять до конверту (пакету) з позначкою «№ 1 А», наданих 

перевізником – претендентом не відповідає пункту 3 Умов конкурсу, а саме: 



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.  

Усі, зазначені у відомостях перевізником- претендентом, транспортні засоби не 

відповідають Умові конкурсу в частині строку експлуатації транспортного засобу «не 

старше 10 років». 

Відповідно до пункту 1.5.6. Умов конкурсу перевізник – претендент подав 

конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу.  

Згідно з пунктом 1.5.1. Умов конкурсу та пункту 12 Постанови 1081 перевізник – 

претендент подав до участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію, 

зокрема щодо пасажиромісткості транспортних засобів та копії свідоцтв відповідності, 

термін дії яких закінчився. 

Конверт (пакет) з позначкою «№ 1 Б» для  участі у конкурсі містить 

пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та підписані автомобільним 

перевізником документи із зазначенням кількості сторінок словами, що відповідає пункту 

30 Постанови 1081 та пункту 3.4 Умов конкурсу.  

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

1. Копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів, засвідчена 

керівником підприємства, 1 стор. 

2. Відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному 

маршруті, 1 стор. 

3. Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу СХМ 760548 на 

транспортний засіб БАЗ 2215, державний реєстраційний номер ВЕ 9081 АА, 1 стор.; 

4. Копію тимчасового реєстраційного талону ДХХ № 110275 на транспортний 

засіб БАЗ 2215, державний реєстраційний номер ВЕ 9081АА, 1 стор.; 

5. Копію сертифіката відповідності на транспортний засіб БАЗ 22154, термін 

дії якого з 09.12.2014р. до 08.12.2016 року., 3 стор.;  

6. Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу САК 219850 на 

транспортний засіб БАЗ 2215, державний реєстраційний номер ВЕ7266АА, 1 стор.; 

7. Копію тимчасового реєстраційного талону ХХР № 012002 на транспортний 

засіб БАЗ 2215, державний реєстраційний номер ВЕ7266АА, 1 стор.; 

8. Копію сертифіката відповідності на транспортний засіб БАЗ 2215, 22154, 

термін дії якого з 16.01.2005р. до 15.01.2006 року., 3 стор.;  

9. Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу САО 923118 на 

транспортний засіб БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ7822АА, 1 стор.; 

10. Копію тимчасового реєстраційного талону ДАР № 267344 на транспортний 

засіб БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ7822АА, 1 стор.; 

11. Копію сертифіката відповідності на транспортний засіб БАЗ, термін дії 

якого з 16.01.2006р. до 15.01.2007 року., 3 стор.;  

12. Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу САЕ 805243 на 

транспортний засіб ПАЗ 3205 4, державний реєстраційний номер ВЕ7077АА, 1 стор.; 

13. Копію тимчасового реєстраційного талону ХХТ № 044765 на транспортний 

засіб ПАЗ 3205 4, державний реєстраційний номер ВЕ7077АА, 1 стор.; 

14. Копію сертифіката відповідності сертифікованої продукції вимогам 

нормативних документів на транспортні засоби БАЗ, термін дії якого з 16.01.2005р. до 

15.01.2006 року 3 стор.;  



15.  Відомості про додаткові умови обслуговування маршруту, 1 стор. 

16. Анкету до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або 

продовження строку дії договору (дозволу), 1 стор.; 

17. Додаток 4 ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них 

податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за період - І квартал 2022 року, 6 стор.; 

18. Копію квитанції № 2 від 02.05.2022 року, 1 стор.; 

19.  Квитанцію № 95 від 01.06.2022 р. із зазначенням дати проведення конкурсу, 

1 стор. 

 

В результаті опрацювання документів встановлено: 

1. В анкеті до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або 

продовження строку дії договору (дозволу) зазначено: 

- Договір оренди автомобільної стоянки від 20.03.2016 № 1 

- Договір оренди приміщення від 01.02.2016 № 1 

- Договір оренди приміщення від 01.10.2012 № б/н.  

 

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: 

 
№ 

з/п 

Марка і  

модель  

автобуса 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Рік випуску/ 

дата першої 

реєстрації (за 

наявності 

такої 

відмітки у 

свідоцтві про 

реєстрацію) 

Пасажир

омісткіс

ть 

(загальн

а 

пасажир

оміскіст

ь/ 

кількість 

місць 

для 
сидіння 

пасажирі

в) 

Підтверджен

ня права 

використання 

автобуса(сері

я та номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

автобуса) 

Відповідність 

екологічним 

нормам 

транспортног

о засобу (за 

умови 

відповідності 

автобуса 

категорії 

Євро -3 і 

вище) 

Перелік 

елементів 

доступності 

автобуса для 

осіб з 

інвалідністю та 

інших  

маломобільних 

груп населення 

(зазначається 

за умови 
подання таких 

автобусів на 

конкурс) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 БАЗ 2215 ВЕ9081АА 2010/ 

02.06.2011 

 

15/14 СХМ 760548, 

Тимчасовий 

талон ДХХ 

№110275 

 

Інформація 

перевізником

- 

претендентом 

не зазначена 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

2 БАЗ 2215 ВЕ7266АА 2005 15/14 САК 
2198850, 

Тимчасовий 

талон ХХР 

№012002 

 

Інформація 
перевізником 

- 

претендентом

не зазначена 

Інформація 
перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

3 БАЗ 22154 ВЕ7822АА 2006 19/18 САО 923118, 

Тимчасовий 

талон ДАР 

№267344 

 

Інформація 

перевізником 

- 

претендентом

не зазначена 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

4 ПАЗ 3205 

4 

ВЕ7077АА 2004 22/21 САЕ 805243, 

Тимчасовий 

талон ХХТ 

№044756 
 

Інформація 

перевізником 

- 

претендентом
не зазначена 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

 



Відповідно до висновків робочої групи, затверджених протоколом від 07.06.2022 

року транспортні засоби, що вказані перевізником – претендентом для участі у конкурсі з 

перевезення пасажирів: 

- БАЗ 2215, державний реєстраційний номер ВЕ 9081 АА, 2010 року випуску, дата 

першої реєстрації  02.06.2011 рік, загальна пасажиромісткість – 15, кількість місць для 

сидіння пасажирів -14. Відповідність автобуса категорії Євро -3 і вище не визначено, 

елементи доступності автобуса для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення не зазначено, вік транспортного засобу – старше 10  років.  

 

- БАЗ 2215, державний реєстраційний номер ВЕ 7266 АА, 2005 року випуску, дата 

першої реєстрації  перевізником- претендентом не зазначена, загальна пасажиромісткість 

– 15, кількість місць для сидіння пасажирів -14. Відповідність автобуса категорії Євро -3 і 

вище не визначено, елементи доступності автобуса для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення не зазначено, вік транспортного засобу – старше 10  років.  

 

- БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ 7822 АА, 2006 року випуску, дата 

першої реєстрації  перевізником- претендентом не зазначена, загальна пасажиромісткість 

– 19, кількість місць для сидіння пасажирів -18. Відповідність автобуса категорії Євро -3 і 

вище не визначено, елементи доступності автобуса для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення не зазначено, вік транспортного засобу – старше 10  років.  

Згідно з даними, зазначеними у копії свідоцтва про реєстрацію  транспортного 

засобу кількість сидячих місць з місцем водія становить 15, кількість стоячих місць – 4, 

відповідно, зазначені перевізником дані щодо кількості місць для сидіння пасажирів 18 

невірні. 

 

- ПАЗ 3205 4,  державний реєстраційний номер ВЕ 7077 АА, 2004 року випуску, дата 

першої реєстрації  перевізником- претендентом не зазначена, загальна пасажиромісткість 

– 22, кількість місць для сидіння пасажирів -21. Відповідність автобуса категорії Євро -3 і 

вище не визначено, елементи доступності автобуса для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення не зазначено, вік транспортного засобу – старше 10  років.  
 

У результаті проведення аналізу відповідності транспортних засобів перевізника - 

претендента ПП «Талісман» Умовам конкурсу встановлено, що транспортні засоби: БАЗ 

2215, державний реєстраційний номер ВЕ 9081 АА, БАЗ 2215, державний реєстраційний 

номер ВЕ 7266 АА, БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ 7822 АА, ПАЗ 3205 4,  

державний реєстраційний номер ВЕ 7077 АА 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.  

Всі вищезазначені транспортні засоби не відповідають Умові конкурсу в частині 

строку експлуатації транспортного засобу «не старше 10 років». 

Відповідно до пункту 1.5.6. Умов конкурсу перевізник – претендент подав 

конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу, 

визначених рішенням виконавчого комітету міської ради від 08.02.2022 р. №32. 

Згідно з пунктом 1.5.1. Умов конкурсу та пункту 12 Постанови 1081 перевізник – 

претендент подав до участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію, 

зокрема щодо пасажиромісткості транспортного засобу БАЗ 22154, державний 

реєстраційний номер ВЕ 7822 АА. 

 



За даними Регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області (лист від 

11.06.2022р. № 31/287-14-2-2022) власником транспортних засобів, запропонованих ПП 

«Талісман» для використання на маршрутах є:  

БАЗ 2215, державний реєстраційний номер ВЕ 9081 АА – ******** ********* 

*************, тимчасовий реєстраційний талон ДХХ № 110275 дійсний до 10.02.2027 

року; 

БАЗ 2215, державний реєстраційний номер ВЕ 7266 АА - ******** ********* 

*************, тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 012002 дійсний до 22.11.2026 

року; 

БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ 7822 АА – ******** ********* 

*************, тимчасовий реєстраційний талон ДАР № 267344 дійсний до 26.04.2023 

року; 

ПАЗ 3205 4,  державний реєстраційний номер ВЕ 7077 АА - ******** ********* 

*************, тимчасовий реєстраційний талон ХХТ № 044765 дійсний до 02.07.2026 

року. 

Відповідно до інформації Первомайського районного відділу Головного управління 

Національної Поліції  в Миколаївській області: фактів притягнення до адміністративної 

відповідальності станом на 27.05.2022 року водіїв вищезазначених автотранспортних 

засобів за ст.130 КУпАП, запропонованих ПП «Талісман» до використання на маршрутах 

не встановлено. 

3. У відомостях про додаткові умови обслуговування перевізник повідомив 

про можливість, за потреби, встановити на транспортних засобах, які пропонуються для 

роботи на автобусному маршруті GPS- системи, що відповідає пункту 1.13 Додатку 1 до 

рішення міськвиконкому від 08.02.22р. № 32. 

Відповідно до пункту 53 Постанови 1081, у разі визнання перевізника- претендента 

переможцем конкурсу, Організатор перевезень включає інформацію зазначену у 

відомостях про додаткові умови обслуговування маршруту до договору. 

 

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 ПП «Талісман» надав копію відомостей про суми 

нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та 

військового збору (форма 4ДФ) за період - І квартал 2022 року. 

Відповідно до звітності: 

-  у січні 2022 року ПП «Талісман» нараховано та сплачено 23 особам дохід у сумі 

148510,59 грн, із нього перераховано до бюджету  26031,92 грн. податку на доходи 

фізичних осіб та 2206,58 грн. – військового збору; 

- у лютому 2022 року «Талісман» нараховано та сплачено 23 особам дохід у сумі 

133491,23 грн, із нього перераховано до бюджету  22788,44 грн. податку на доходи 

фізичних осіб та 1936,24 грн. – військового збору; 

- у березні 2022 року ПП «Талісман» нараховано та сплачено 16 особам дохід у сумі 

77513,04 грн, із нього перераховано до бюджету  13464,54 грн. податку на доходи 

фізичних осіб та 1162,76 грн. – військового збору. 

 

5. Відповідно до пункту 3.1.6 Умов конкурсу перевізник – претендент надав 

копію ліцензії, засвідчену керівником підприємства. 

6. Згідно з пунктом 3.1.7 Умов конкурсу перевізник – претендент надав 

квитанцію № 95 від 01.06.2022р. із зазначенням у призначенні платежу дати проведення 

конкурсу. 

 



Висновки управління економічного розвитку територіальної громади міської ради 

щодо аналізу та оцінки одержаних пропозицій від перевізника – претендента ПП 

«Талісман» у конверті (пакеті) з позначкою «№ 1Б»: 

 

Перелік документів, що входять до конверту (пакету) з позначкою «№ 1 Б», наданих 

перевізником – претендентом не відповідає пункту 3 Умов конкурсу, а саме: 

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.  

Усі, зазначені у відомостях перевізником- претендентом, транспортні засоби не 

відповідають Умові конкурсу в частині строку експлуатації транспортного засобу «не 

старше 10 років». 

Відповідно до пункту 1.5.6. Умов конкурсу перевізник – претендент подав 

конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу.  

Згідно з пунктом 1.5.1. Умов конкурсу та пункту 12 Постанови 1081 перевізник – 

претендент подав до участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію, 

зокрема щодо пасажиромісткості транспортного засобу та копії свідоцтв відповідності, 

термін дії яких закінчився. 

 
Конверт (пакет) з позначкою «№ 1 В» для  участі у конкурсі містить 

пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та підписані автомобільним 

перевізником документи із зазначенням кількості сторінок словами, що відповідає пункту 

30 Постанови 1081 та пункту 3.4 Умов конкурсу.  

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

1. Копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів, засвідчена 

керівником підприємства, 1 стор. 

2. Відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному 

маршруті, 1 стор. 

3. Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу СХХ 386136 на 

транспортний засіб БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ 8504 АА, 1 стор.; 

4. Копію тимчасового реєстраційного талону ДАР № 039520 на транспортний 

засіб БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ 8504 АА, 1 стор.; 

5. Копію сертифіката відповідності на транспортний засіб БАЗ 2215, 22154, 

термін дії якого з 16.01.2008р. до 15.01.2009 року., 3 стор.;  

6. Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу САК 388640 на 

транспортний засіб БАЗ 2215, державний реєстраційний номер ВЕ7270АА, 1 стор.; 

7. Копію тимчасового реєстраційного талону ХХР № 012007 на транспортний 

засіб БАЗ 2215, державний реєстраційний номер ВЕ7270АА, 1 стор.; 

8. Копію сертифіката відповідності на транспортний засіб БАЗ 2215, 2215.02, 

термін дії якого з 16.01.2005р. до 15.01.2006 року., 3 стор.;  

9. Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу СХО 024421 на 

транспортний засіб БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ8518АА, 1 стор.; 

10. Копію тимчасового реєстраційного талону ДХХ № 008664 на транспортний 

засіб БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ8518АА, 1 стор.; 

11. Копію сертифіката відповідності на транспортний засіб БАЗ 2215, термін дії 

якого з 09.12.2014р. до 08.12.2016 року., 3 стор.;  



12. Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВЕС 039603 на 

транспортний засіб ПАЗ 3205 407, державний реєстраційний номер ВЕ5322АА, 1 стор.; 

13. Копію тимчасового реєстраційного талону ХХТ № 035673 на транспортний 

засіб ПАЗ 3205 407, державний реєстраційний номер ВЕ5322АА, 1 стор. 

(переобладнання); 

14. Копію сертифіката відповідності на автобуси загального призначення ПАЗ, 

термін дії якого з 19.10.2004р. до 18.10.2006 року, 12 стор.;  

15.  Відомості про додаткові умови обслуговування маршруту, 1 стор. 

16. Анкету до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або 

продовження строку дії договору (дозволу), 1 стор.; 

17. Додаток 4 ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них 

податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за період - І квартал 2022 року, 6 стор.; 

18. Копію квитанції № 2 від 02.05.2022 року, 1 стор.; 

19.  Квитанція № 94 від 01.06.2022 р. із зазначенням дати проведення конкурсу, 

1 стор. 

 

В результаті опрацювання документів встановлено: 

1. В анкеті до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або 

продовження строку дії договору (дозволу) зазначено: 

- Договір оренди автомобільної стоянки від 20.03.2016 № 1 

- Договір оренди приміщення від 01.02.2016 № 1 

- Договір оренди приміщення від 01.10.2012 № б/н.  

 

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: 
№ 

з/п 

Марка і  

модель  

автобуса 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Рік випуску/ 

дата першої 

реєстрації (за 

наявності 

такої 

відмітки у 

свідоцтві про 

реєстрацію) 

Пасажир

омісткіс

ть 

(загальн

а 

пасажир

оміскіст

ь/ 

кількість 

місць 

для 
сидіння 

пасажирі

в) 

Підтверджен

ня права 

використання 

автобуса(сері

я та номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

автобуса) 

Відповідність 

екологічним 

нормам 

транспортног

о засобу (за 

умови 

відповідності 

автобуса 

категорії 

Євро -3 і 

вище) 

Перелік 

елементів 

доступності 

автобуса для 

осіб з 

інвалідністю та 

інших  

маломобільних 

груп населення 

(зазначається 

за умови 
подання таких 

автобусів на 

конкурс) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 БАЗ 22154 ВЕ8504АА 2008/ 

24.01.2008 

 

19/18 СХХ 386136, 

Тимчасовий 

талон ДАР 

№039520 

 

Інформація 

перевізником

- 

претендентом 

не зазначена 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

2 БАЗ 2215 ВЕ7270АА 2005 19/18 САК 388640, 
Тимчасовий 

талон ХХР 

№012007 

 

Інформація 
перевізником 

– 

претендентом 

не зазначена 

Інформація 
перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

3 БАЗ 22154 ВЕ8518АА 2010/ 

05.03.2013 

19/18 САО 923118, 

Тимчасовий 

талон ДАР 

№267344 

 

Інформація 

перевізником 

– 

претендентом 

не зазначена 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 

не зазначена 



4 ПАЗ 3205 

407 

ВЕ5322АА 2004 21/20 ВЕС 039603, 

Тимчасовий 

талон ХХТ 

№035673 

 

Інформація 

перевізником 

- 

претендентом

не зазначена 

Інформація 

перевізником – 

претендентом 

не зазначена 

 
Відповідно до висновків робочої групи, затверджених протоколом від 07.06.2022 

року транспортні засоби, що вказані перевізником – претендентом для участі у конкурсі з 

перевезення пасажирів: 

 

- БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ 8504 АА, 2008 року випуску, дата 

першої реєстрації  - 24.01.2008р., загальна пасажиромісткість – 19, кількість місць для 

сидіння пасажирів -18. Відповідність автобуса категорії Євро -3 і вище не визначено, 

елементи доступності автобуса для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення не зазначено, вік транспортного засобу – старше 10  років.  

Згідно з даними, зазначеними у копії свідоцтва про реєстрацію  транспортного 

засобу кількість сидячих місць з місцем водія становить 15, кількість стоячих місць – 4, 

відповідно, зазначені перевізником дані щодо кількості місць для сидіння пасажирів 18 

невірні. 

 

- БАЗ 2215, державний реєстраційний номер ВЕ 7270 АА, 2005 року випуску, дата 

першої реєстрації  перевізником- претендентом не зазначена, загальна пасажиромісткість 

– 19, кількість місць для сидіння пасажирів -18. Відповідність автобуса категорії Євро -3 і 

вище не визначено, елементи доступності автобуса для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення не зазначено, вік транспортного засобу – старше 10  років.  

Згідно з даними, зазначеними у копії свідоцтва про реєстрацію  транспортного 

засобу кількість сидячих місць з місцем водія становить 15, кількість стоячих місць – 4, 

відповідно, зазначені перевізником дані щодо кількості місць для сидіння пасажирів 18 

невірні. 

 

- БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ 8518 АА, 2010 року випуску, дата 

першої реєстрації  - 05.03.2013р., загальна пасажиромісткість – 19, кількість місць для 

сидіння пасажирів -18. Відповідність автобуса категорії Євро -3 і вище не визначено, 

елементи доступності автобуса для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення не зазначено, вік транспортного засобу – старше 10  років. 

Згідно з даними, зазначеними у копії свідоцтва про реєстрацію  транспортного 

засобу кількість сидячих місць з місцем водія становить 15, кількість стоячих місць – 4, 

відповідно, зазначені перевізником дані щодо кількості місць для сидіння пасажирів 18 

невірні. 

 

  

- ПАЗ 3205 407,  державний реєстраційний номер ВЕ 5322 АА, 2004 року випуску, 

дата першої реєстрації  перевізником- претендентом не зазначена, загальна 

пасажиромісткість – 21, кількість місць для сидіння пасажирів -20. Відповідність автобуса 

категорії Євро -3 і вище не визначено, елементи доступності автобуса для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення не зазначено, вік транспортного 

засобу – старше 10  років. 

 

У результаті проведення аналізу відповідності транспортних засобів перевізника - 

претендента ПП «Талісман» Умовам конкурсу встановлено, що транспортні засоби: БАЗ 

22154, державний реєстраційний номер ВЕ 8504 АА, БАЗ 2215, державний реєстраційний 

номер ВЕ 7270 АА, БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ 8518 АА,  ПАЗ 3205 

407,  державний реєстраційний номер ВЕ 5322 АА 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.  

Усі вищезазначені транспортні засоби не відповідають Умові конкурсу в частині 

строку експлуатації транспортного засобу «не старше 10 років». 

Відповідно до пункту 1.5.6. Умов конкурсу перевізник – претендент подав 

конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу, 

визначених рішенням виконавчого комітету міської ради від 08.02.2022 р. №32. 

Згідно з пунктом 1.5.1. Умов конкурсу та пункту 12 Постанови 1081 перевізник – 

претендент подав до участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію, 

зокрема щодо пасажиромісткості транспортних засобів: БАЗ 22154, державний 

реєстраційний номер ВЕ 8504 АА, БАЗ 2215, державний реєстраційний номер ВЕ 7270 

АА, БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ 8518 АА. 

 

За даними Регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області (лист від 

11.06.2022р. № 31/287-14-2-2022) власником транспортних засобів, запропонованих ПП 

«Талісман» для використання на маршрутах є:  

БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ 8504 АА – ******** ********* 

*************, тимчасовий реєстраційний талон ДАР № 039520 дійсний до 10.09.2024 

року; 

БАЗ 2215, державний реєстраційний номер ВЕ 7270 АА - ******** ********* 

*************, тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 012007 дійсний до 10.02.2027 

року; 

БАЗ 22154, державний реєстраційний номер ВЕ 8518 АА – ******** ********* 

*************, тимчасовий реєстраційний талон ДХХ № 008664 дійсний до 12.09.2026 

року; 

ПАЗ 3205 407,  державний реєстраційний номер ВЕ5322АА - ******** ********* 

*************, тимчасовий реєстраційний талон ХХТ № 035673 дійсний до 27.04.2030 

року. 

Відповідно до інформації Первомайського районного відділу Головного управління 

Національної Поліції  в Миколаївській області: фактів притягнення до адміністративної 

відповідальності станом на 27.05.2022 року водіїв вищезазначених автотранспортних 

засобів за ст.130 КУпАП, запропонованих ПП «Талісман» до використання на маршрутах 

не встановлено. 

3. У відомостях про додаткові умови обслуговування перевізник повідомив 

про можливість, за потреби, встановити на транспортних засобах, які пропонуються для 

роботи на автобусному маршруті GPS- системи, що відповідає пункту 1.13 Додатку 1 до 

рішення міськвиконкому від 08.02.22р. № 32. 

Відповідно до пункту 53 Постанови КМУ № 1081, у разі визнання перевізника- 

претендента переможцем конкурсу, Організатор перевезень включає інформацію 

зазначену у відомостях про додаткові умови обслуговування маршруту до договору.  

 

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 ПП «Талісман» надав копію відомостей про суми 

нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та 

військового збору (форма 4ДФ) за період - І квартал 2022 року. 



 


	В засіданні конкурсного комітету взяли участь:

