
  Протокол 
засідання конкурсного комітету щодо організації та проведення конкурсу  

з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування  
в адміністративно-територіальних межах Олександрійської міської ради 

 
Дата проведення: 29.05.2020 року                 
Час проведення: 14:00 год.  
Місце проведення: м. Олександрія, просп. Соборний, 59, каб. 203 (мала зала).          
 

Головуюча: 
Голова конкурсного комітету: 

ДАВИДЕНКО 
Людмила Вадимівна 

- перший заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

Присутні: 
 
Заступник голови конкурсного комітету: 
Гриценко Сергій 
Петрович 

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
Члени конкурсного комітету: 

БОГОЯВЛЕНСЬКА  
Олена Миколаївна 

- секретар Олександрійської міської ради 

БОЛІЛИЙ 
Олексій Євдокимович 

- голова громадської організації «Громадський захист»  

ВОРОНІНА 
Анна Дмитрівна 

- член Олександрійської міської організації ветеранів 
України 

ДОЖДЖАНИК 
Володимир Васильович 

- голова Олександрійської міської громадської організації  
«Нова хвиля»  

ІВАНЧЕНКО 
Віктор Євгенович  
 

- голова цивільного корпусу «АЗОВ»  
 

КУКУЛЕНКО 
Олександр Васильович 

- заступник начальника управління Укртрансбезпеки у 
Кіровоградській області 

МАРИНЕНКО 
Галина Григорівна 

- голова громадської організації «Союз підприємців 
Олександрії»  

НАЗАРЕНКО 
Олена Анатоліївна 

- начальник управління праці та соціального захисту 
населення міської ради 

ЧЕРЕВАШКО 
Ростислав Євгенович 

- начальник управління економіки міської ради 

Присутні претенденти: 
Міщенко Ю.Я. – представник ФОП Міщенко О.А.; 
Дрига В.В. – керівник ПП «Олександрійський автобусний парк»; 
ФОП Проквас В.В.; 
ФОП Сизов С.А.; 
ФОП Хованський З.О.; 
Юнак А.М. – представник ФОП Юнак К.Ю. 
 

Порядок денний: 

1. Розгляд інформації для голосування про початок засідання. 
2. Розгляд документів, поданих претендентами, на відповідність умовам конкурсу 

(ПКМУ № 1081 від 03.12.2008 року із змінами) та голосування щодо допуску до 
участі в конкурсі. 

3. Голосування про переможців конкурсу на закритому засіданні. 
4. Голосування про термін дії договору. 
5.   Оголошення результатів конкурсу.  
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По першому питанню слухали: 
       1. Головуючу, голову конкурсного комітету, першого заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В., яка оголосила про початок 
конкурсу 29.05.2020 о 14:00 год., та повідомила про об’яву на конкурс, розміщену у газеті 
«Вільне Слово» від 29.04.2020 № 18, де об’являвся конкурс на об’єкти конкурсу  №№ 1-6, 
про заяви на конкурс, які надійшли від претендентів. 
 Оголосила про наявний кворум конкурсного комітету в складі 11 присутніх членів 
конкурсного комітету із 17 членів згідно із затвердженим складом (потрібно не менше 50 % 
від загальної кількості). 
 Попередила присутніх про технічний аудіозапис проведення конкурсу, запропонувала 
проголосувати за початок засідання конкурсного комітету.  
Поіменне голосування:  
Давиденко Л.В. «ЗА», Гриценко С.П. «ЗА», Богоявленська О.М. «ЗА», Болілий О.Є. «ЗА», 
Вороніна А.Д. «ЗА», Дожджаник В.В. «ЗА», Іванченко В.Є. «ЗА», Кукуленко О.В. «ЗА», 
Мариненко Г.Г. «ЗА», Назаренко О.А. «ЗА», Черевашко Р.Є. «ЗА».  
«ЗА» - 11. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.  
Рішення прийнято одноголосно. 
  
 Головуюча повідомила про результати поіменного голосування, оголосила засідання 
конкурсного комітету розпочатим, ознайомила присутніх з порядком денним проведення 
конкурсу. 
 

Головуюча повідомила, що всі підготовчі процедури для проведення конкурсу: 
оголошення конкурсу та прийом документів, перевірка правильності наданої інформації, 
запити до контролюючих служб про претендентів - виконано відповідно до вимог постанови 
КМУ від 03.12.2008 № 1081; та що рішенням виконавчого комітету від 10.10.2019 № 650 
робочим органом з забезпечення проведення конкурсу було визначено управління економіки 
міської ради. Запропонувала заслухати інформацію згідно порядку денного. 
 

Члена конкурсного комітету Черевашка Р.Є., який повідомив про конфлікт інтересів по 
претендентах ФОП Сизов С.А., ФОП Проквас В.В., зачитав відповідні заяви, які були надані 
головуючому. 

По другому питанню слухали: 
 2. Головуюча запропонувала проголосувати за розгляд документів у Конвертах № 2, 
поданих перевізниками-претендентами на конкурс. 
Поіменне голосування:  
Давиденко Л.В. «ЗА», Гриценко С.П. «ЗА», Богоявленська О.М. «ЗА», Болілий О.Є. «ЗА», 
Вороніна А.Д. «ЗА», Дожджаник В.В. «ЗА», Іванченко В.Є. «ЗА», Кукуленко О.В. «ЗА», 
Мариненко Г.Г. «ЗА», Назаренко О.А. «ЗА», Черевашко Р.Є. «ЗА».  
«ЗА» - 11. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.  
Рішення прийнято одноголосно. 
 

Член конкурсного комітету Черевашко Р.Є. відкриває запечатані конверти та 
оголошує претендентів на кожний з об’єктів конкурсу: 
№ об’єкту 
конкурсу 

Маршрути, які входять до об’єкту 
конкурсу 

Найменування претендента, який 
подав документи на об’єкт конкурсу 

1 4/1, 4/2, 7/1, 7/2, 16, 17 ФОП Міщенко О.А. 
2 5/1, 5/3, 14, 15, 18 ФОП Проквас В.В. 
3 11, 12 ПП «Олександрійський автобусний 

парк» 
4 3/1, 3/2, 3/3, 18/1, 81/2, 81/3, 81/4 ФОП Сизов С.А. 
5 2/1, 2/2, 5/2, 6 ФОП Хованський З.О. 
6 5/4, 9 ФОП Юнак К.Ю. 
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Головуюча пропонує оголосити інформацію про розгляд документів поданих 
претендентами та про діяльність кожного перевізника-претендента. 
 

Черевашко Р.Є.  оголосив інформацію про розгляд документів поданих претендентами та 
про діяльність кожного перевізника-претендента: 
 

На конкурс з перевезення пасажирів подали документи 6 претендентів по 6 пакетах,            
а саме: 

ФОП Сизов С.А., ФОП Міщенко О.А., ФОП Юнак К.Ю., ФОП Хованський З.О.,         
ФОП Проквас В.В. та ПП «Олександрійський автобусний парк». 

 
Черевашко Р.Є. знайомить членів конкурсного комітету з переліком вимог ПКМУ від 

03.12.2008 № 1081 для допуску претендента до участі в конкурсі: 
1) подав до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в 

повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію; 
2) визнаний банкрутом або щодо якого порушено провадження у справі про 

банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), або який 
перебуває у стадії ліквідації; 

3) не відповідає вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт"; 
4) не має достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, 

затвердженої обов'язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися 
відповідно до чинних договорів (дозволів). Достатня кількість транспортних засобів 
визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість 
резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів 
для виконання перевезень; 

5) має несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансбезпекою, або водії якого 
мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу); 

6) подав конкурсну пропозицію, що не відповідає обов'язковим та додатковим умовам 
конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 44 Закону України "Про 
автомобільний транспорт"; 

7) подав до участі в конкурсі більшу кількість автобусів, ніж це передбачено умовами 
конкурсу. 
 

1) По претенденту ФОП Міщенко О.А.  
На сьогодні перевізник здійснює перевезення на міських маршрутах № 4/1, 4/2, 7/1, 7/2, 

16, 17, на яких є тимчасовим перевізником. 
Даний претендент подав у конверті №1 (вх. № 607/05 від 12.05.2020) документи, 

передбачені Порядком та умовами конкурсу.  
Згідно інформації управління патрульної поліції в Кіровоградській області (вих. лист 

від 27.05.2020 № 10334/41/34/01-2020) претендент має вказані 7 автобусів, дата проходження 
обов’язкового технічного контролю не прострочена, відсутні несплачені штрафні санкції по 
ст. 121 КУАП за порушення ПДР та дорожньо-транспортні  пригоди, скоєні з вини водіїв 
перевізника-претендента, у яких є загиблі, доведених у судовому порядку, які сталися 
протягом року до дати оголошення конкурсу. 

Згідно інформації Державної служби України з безпеки на транспорті у претендента 
відсутні протягом  1 року до дати оголошення конкурсу порушення: передбачені ч. 1, 2 ст. 
130 КУАП, ліцензійних умов, несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансбезпекою. 
Автобус марки VOLVO B10L, державний номер BA7020CB не зареєстрований в 
«Електронному кабінеті перевізника».  

Згідно інформації головного управління Пенсійного фонду України середня заробітна 
плата у 18 найманих працівників претендента складає 4343,46 грн. 
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Згідно інформації Олександрійського управління головного управління ДПС у 
Кіровоградській області у претендента відсутня заборгованість по сплаті податків і зборів до 
бюджетів, що контролює вказане управління. 

Просимо членів конкурсної комісії ознайомитися з вказаними вище документами. 
Головуюча повідомляє присутніх про результати розгляду наданих документів, запитує 

у членів конкурсного комітету, чи немає у них запитань до претендента. 
Болілий О.Є. запитав про наявність пандусів для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення на автобусах, поданих на конкурс.   
Черевашко Р.Є. повідомив, що автобуси у претендента наявні з низькою підлогою в 

заяві, а також є переобладнані для осіб з інвалідністю. 
Дожджаник В.В. запитав, як контролюється взяті перевізником-претендентом  

зобов’язання щодо виконання заявлених марок, типів автобусів після проведення конкурсу. 
Черевашко Р.Є. повідомив, що якщо перевізник-претендент стає переможцем конкурсу, 

то в договорі зазначається марка та тип автобуса. У разі зміни перевізником автобусу на 
іншу марку або модель його можна відстежити за допомогою системи GPS контролю, в 
результаті управління економіки міської ради повідомляє керівництво про виявлені 
порушення для прийняття відповідних рішень. 

Головуюча пропонує перейти до розгляду питання щодо процедури допуску 
претендента ФОП Міщенко О.А. до конкурсу шляхом голосування. 
Поіменне голосування: Давиденко Л.В. «ЗА», Гриценко С.П. «ЗА», Богоявленська О.М. 
«ЗА», Болілий О.Є. «ЗА», Вороніна А.Д. «ЗА», Дожджаник В.В. «ЗА», Іванченко В.Є. «ЗА», 
Кукуленко О.В. «ЗА», Мариненко Г.Г. «ЗА», Назаренко О.А. «ЗА», Черевашко Р.Є. «ЗА».  
«ЗА» - 11. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.  
Рішення прийнято більшістю голосів. 

 
Головуюча пропонує перейти до розгляду наступного претендента. 
 
2) По претенденту ПП «Олександрійський автобусний парк» 
На сьогодні перевізник здійснює перевезення на міських маршрутах № 11, 12, на яких є 

тимчасовим перевізником. 
Даний претендент подав у конверті №1 (вх. № 609/05 від 12.05.2020) документи, 

передбачені Порядком та умовами конкурсу. 
Згідно інформації управління патрульної поліції в Кіровоградській області (вих. лист 

від 27.05.2020 № 10334/41/34/01-2020) претендент має вказані 3 автобуси, дата проходження 
обов’язкового технічного контролю не прострочена, відсутні несплачені штрафні санкції по 
ст. 121 КУАП за порушення ПДР та дорожньо-транспортні  пригоди, скоєні з вини водіїв 
перевізника-претендента, у яких є загиблі, доведених у судовому порядку, які сталися 
протягом року до дати оголошення конкурсу. 

Згідно інформації Державної служби України з безпеки на транспорті у претендента 
відсутні протягом  1 року до дати оголошення конкурсу порушення: передбачені ч. 1, 2 ст. 
130 КУАП, ліцензійних умов, несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансбезпекою. 
Автобус марки ПАЗ 32054, державний номер ВА4626СЕ не зареєстрований в «Електронному 
кабінеті перевізника».  

Згідно інформації головного управління Пенсійного фонду України середня заробітна 
плата у 12 найманих працівників претендента складає 3323,69 грн. 

Згідно інформації Олександрійського управління головного управління ДПС у 
Кіровоградській області у претендента відсутня заборгованість по сплаті податків і зборів до 
бюджетів, що контролює вказане управління. 

Просимо членів конкурсної комісії ознайомитися з вказаними вище документами. 
Головуюча повідомляє присутніх про результати розгляду наданих документів, запитує 

у членів конкурсного комітету, чи немає у них запитань до претендента. 
Дожджаник В.В. запитав, чи планує перевізник-претендент оновлювати автобусний 

парк, так як дуже багато скарг на маршрут №11 що курсує на 14-й мкрн.    
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Керівник ПП «Олександрійський автобусний парк» Дрига В.В. повідомив, що планує в 
цьому році замінити автобус на більш сучасний. 

Головуюча пропонує перейти до розгляду питання щодо процедури допуску 
претендента ПП «Олександрійський автобусний парк» до конкурсу шляхом голосування. 
Поіменне голосування: Давиденко Л.В. «ЗА», Гриценко С.П. «ЗА», Богоявленська О.М. 
«ЗА», Болілий О.Є. «ЗА», Вороніна А.Д. «ЗА», Дожджаник В.В. «УТРИМАВСЯ»,  Іванченко 
В.Є. «ЗА», Кукуленко О.В. «ЗА», Мариненко Г.Г. «ЗА», Назаренко О.А. «ЗА»,         
Черевашко Р.Є. «ЗА».  
«ЗА» - 10. «Проти» - 0. «Утримались» - 1.  
Рішення прийнято більшістю голосів. 

 
Головуюча пропонує перейти до розгляду наступного претендента. 

 
3) По претенденту ФОП Проквас В.В.: 
На сьогодні перевізник здійснює перевезення на міських маршрутах № 5/1, 5/3, 14, 15, 

18, на яких є тимчасовим перевізником. 
Даний претендент подав у конверті №1 (вх. № 627/05 від 13.05.2020) документи, 

передбачені Порядком та умовами конкурсу.  
Згідно інформації управління патрульної поліції в Кіровоградській області (вих. лист 

від 27.05.2020 № 10334/41/34/01-2020) претендент має вказані 7 автобусів, дата проходження 
обов’язкового технічного контролю не прострочена, відсутні несплачені штрафні санкції по 
ст. 121 КУАП за порушення ПДР та дорожньо-транспортні  пригоди, скоєні з вини водіїв 
перевізника-претендента, у яких є загиблі, доведених у судовому порядку, які сталися 
протягом року до дати оголошення конкурсу. 

Згідно інформації Державної служби України з безпеки на транспорті у претендента 
відсутні протягом  1 року до дати оголошення конкурсу порушення: передбачені ч. 1, 2 ст. 
130 КУАП, ліцензійних умов, несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансбезпекою. 
Автобуси MAN NG 312, державний номер ВА6839ВВ та MAN A11, державний номер 
ВА4338ВВ не зареєстровані в «Електронному кабінеті перевізника».  

Згідно інформації головного управління Пенсійного фонду України середня заробітна 
плата у 3 найманих працівників претендента складає 1149,26 грн. 

Згідно інформації Олександрійського управління головного управління ДПС у 
Кіровоградській області у претендента відсутня заборгованість по сплаті податків і зборів до 
бюджетів, що контролює вказане управління. 

Просимо членів конкурсної комісії ознайомитися з вказаними вище документами. 
Головуюча повідомляє присутніх про результати розгляду наданих документів, запитує 

у членів конкурсного комітету, чи немає у них запитань до претендента. 
Запитання відсутні. 
Головуюча пропонує перейти до розгляду питання щодо процедури допуску 

претендента ФОП Прокваса В.В. до конкурсу шляхом голосування. 
Поіменне голосування: Давиденко Л.В. «ЗА», Гриценко С.П. «ЗА», Богоявленська О.М. 
«ЗА», Болілий О.Є. «ЗА», Вороніна А.Д. «ЗА», Дожджаник В.В. «ЗА», Іванченко В.Є. «ЗА», 
Кукуленко О.В. «ЗА», Мариненко Г.Г. «ЗА», Назаренко О.А. «ЗА», Черевашко Р.Є. – не 
голосував (конфлікт інтересів).  
«ЗА» - 10. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.  
Рішення прийнято більшістю голосів. 

 
Головуюча пропонує перейти до розгляду наступного претендента. 
 
4) По претенденту ФОП Сизов С.А.: 
На сьогодні перевізник здійснює перевезення на міських маршрутах № 3/1, 3/2, 3/3, 9, 

18/1, 81/2, 81/3, 81/4, 5/4, на яких є тимчасовим перевізником. 
Даний перевізник подав у конверті №1 (вх. № 599/05 від 08.05.2020) документи, 

передбачені Порядком та умовами конкурсу. 
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Згідно інформації управління патрульної поліції в Кіровоградській області (вих. лист 
від 27.05.2020 № 10334/41/34/01-2020) претендент має вказані 9 автобусів, дата проходження 
обов’язкового технічного контролю не прострочена, відсутні несплачені штрафні санкції по 
ст. 121 КУАП за порушення ПДР та дорожньо-транспортні  пригоди, скоєні з вини водіїв 
перевізника-претендента, у яких є загиблі, доведених у судовому порядку, які сталися 
протягом року до дати оголошення конкурсу. 

Згідно інформації Державної служби України з безпеки на транспорті у претендента 
відсутні протягом  1 року до дати оголошення конкурсу порушення: передбачені ч. 1, 2 ст. 
130 КУАП, ліцензійних умов, несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансбезпекою. 
Автобус марки ЛІАЗ 5256, державний номер ВА2949СЕ не зареєстрований в «Електронному 
кабінеті перевізника».  

Згідно інформації головного управління Пенсійного фонду України середня заробітна 
плата у 29 найманих працівників претендента складає 4631,23 грн. 

Згідно інформації Олександрійського управління головного управління ДПС у 
Кіровоградській області у претендента відсутня заборгованість по сплаті податків і зборів до 
бюджетів, що контролює вказане управління. 

Просимо членів конкурсної комісії ознайомитися з вказаними вище документами. 
Червашко Р.Є. повідомив, що не всі автобуси відображені в електронному реєстрі 

перевізників. Але сайт Укртрансбезпеки на якому розміщено цей реєстр, до 10.06.2020 
працює в тестовому режимі, тому це стосується й інших перевізників-претендентів. 

Крім того, всі копії технічних талонів на всі автобуси претендентами були надані. 
Головуюча повідомляє присутніх про результати розгляду наданих документів, запитує 

у членів конкурсного комітету, чи немає у них запитань до претендента. 
Запитання відсутні. 
Головуюча пропонує перейти до розгляду питання щодо процедури допуску 

претендента ФОП Сизова С.А. до конкурсу шляхом голосування. 
Поіменне голосування: Давиденко Л.В. «ЗА», Гриценко С.П. «ЗА», Богоявленська О.М. 
«ЗА», Болілий О.Є. «ЗА», Вороніна А.Д. «ЗА», Дожджаник В.В. «ЗА», Іванченко В.Є. «ЗА», 
Кукуленко О.В. «ЗА», Мариненко Г.Г. «ЗА», Назаренко О.А. «ЗА», Черевашко Р.Є. – не 
голосував (конфлікт інтересів).  
«ЗА» - 10. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.  
Рішення прийнято більшістю голосів. 

 
Головуюча пропонує перейти до розгляду наступного претендента. 
 
5) По претенденту ФОП Хованський З.О. 
На сьогодні перевізник здійснює перевезення на міських автобусних маршрутах № 2/1, 

2/2, 6, 5/2, на яких є тимчасовим перевізником. 
Даний претендент подав у конверті №1 (вх. № 629/05 від 13.05.2020) документи, 

передбачені Порядком та умовами конкурсу.  
Згідно інформації управління патрульної поліції в Кіровоградській області (вих. лист 

від 27.05.2020 № 10334/41/34/01-2020) претендент має вказані 5 автобусів, дата проходження 
обов’язкового технічного контролю не прострочена, відсутні несплачені штрафні санкції по 
ст. 121 КУАП за порушення ПДР та дорожньо-транспортні  пригоди, скоєні з вини водіїв 
перевізника-претендента, у яких є загиблі, доведених у судовому порядку, які сталися 
протягом року до дати оголошення конкурсу. 

Згідно інформації Державної служби України з безпеки на транспорті у претендента 
станом на 18.05.2020 в наявності несплачена штрафна санкція, накладена Укртрансбезпекою. 
Автобус марки VOLVO B7L, державний номер BI3513AA не зареєстрований в 
«Електронному кабінеті перевізника». Але є інформація про сплату даного штрафу 
претендентом 22.05.2020 – чек від 20.05.2020 №TS202503 про сплату штрафу у розмірі 
1700,00 грн. по постанові №134812 від 28.01.2020. 
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Згідно інформації Олександрійського управління головного управління ДПС у 
Кіровоградській області у претендента відсутня заборгованість по сплаті податків і зборів до 
бюджетів, що контролює вказане управління. 

Просимо членів конкурсної комісії ознайомитися з вказаними вище документами. 
Головуюча повідомляє присутніх про результати розгляду наданих документів, запитує 

у членів конкурсного комітету, чи немає у них запитань до претендента. 
Запитання відсутні. 
Головуюча пропонує перейти до розгляду питання щодо процедури допуску 

претендента ФОП Хованського З.О. до конкурсу шляхом голосування. 
Поіменне голосування: Давиденко Л.В. «ЗА», Гриценко С.П. «ЗА», Богоявленська О.М. 
«ЗА», Болілий О.Є. «ЗА», Вороніна А.Д. «ЗА», Дожджаник В.В. «ЗА», Іванченко В.Є. «ЗА», 
Кукуленко О.В. «ЗА», Мариненко Г.Г. «ЗА», Назаренко О.А. «ЗА», Черевашко Р.Є. «ЗА».  
«ЗА» - 11. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.  
Рішення прийнято більшістю голосів. 

 
Головуюча пропонує перейти до розгляду наступного претендента. 
 
6) По претенденту ФОП Юнак К.Ю. 
На сьогоднішній день даний претендент перевезення на міських автобусних маршрутах 

не здійснює. Раніше обслуговував міські автобусні маршрути № 18, 15, 5/1.  
Даний претендент подав у конверті №1 (вх. № 631/05 від 13.05.2020) документи, 

передбачені Порядком та умовами конкурсу.  
Згідно інформації управління патрульної поліції в Кіровоградській області (вих. лист 

від 27.05.2020 № 10334/41/34/01-2020) претендент має вказані 3 автобуси, дата проходження 
обов’язкового технічного контролю не прострочена, відсутні несплачені штрафні санкції по 
ст. 121 КУАП за порушення ПДР та дорожньо-транспортні  пригоди, скоєні з вини водіїв 
перевізника-претендента, у яких є загиблі, доведених у судовому порядку, які сталися 
протягом року до дати оголошення конкурсу. 

Згідно інформації Державної служби України з безпеки на транспорті у претендента 
відсутні протягом  1 року до дати оголошення конкурсу порушення: передбачені ч. 1, 2 ст. 
130 КУАП, ліцензійних умов, несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансбезпекою, 

Згідно інформації головного управління Пенсійного фонду України середня заробітна 
плата у 12 найманих працівників претендента складає 3290,16 грн. 

Згідно інформації Олександрійського управління головного управління ДПС у 
Кіровоградській області у претендента відсутня заборгованість по сплаті податків і зборів до 
бюджетів, що контролює вказане управління.  

Просимо членів конкурсної комісії ознайомитися з вказаними вище документами. 
Головуюча повідомляє присутніх про результати розгляду наданих документів, запитує 

у членів конкурсного комітету, чи немає у них запитань до претендента. 
Запитання відсутні. 
Головуюча пропонує перейти до розгляду питання щодо процедури допуску 

претендента ФОП Юнак К.Ю. до конкурсу шляхом голосування. 
Поіменне голосування: Давиденко Л.В. «ЗА», Гриценко С.П. «ЗА», Богоявленська О.М. 
«ЗА», Болілий О.Є. «ЗА», Вороніна А.Д. «ЗА», Дожджаник В.В. «ЗА», Іванченко В.Є. «ЗА», 
Кукуленко О.В. «ЗА», Мариненко Г.Г. «ЗА», Назаренко О.А. «ЗА», Черевашко Р.Є. «ЗА».  
«ЗА» - 11. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.  
Рішення прийнято більшістю голосів. 
 

По третьому та четвертому питанню: 
 

Головуюча повідомляє про результати голосування, пропонує перейти до розгляду 
конкурсних пропозицій, наданих претендентами, для визначення переможців об’єктів 
конкурсу та пропонує ознайомити присутніх із показниками визначення переможця. 
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 Черевашко Р.Є. ознайомлює присутніх із наявними документами, наданими 
претендентами. 
 Головуюча опитує членів конкурсної комісії щодо запитань до претендентів та 
пропонує претендентам залишити залу засідань для обговорення результатів конкурсу та 
проведення голосування на закритому засіданні.  
 Головуюча повідомила, що відповідно до п. 53 постанови Кабінету Міністрів України 
від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами), строк дії договору, який укладається за результатами 
конкурсу, становить п’ять років. 
 Пропонує членам конкурсної комісії висловити свої зауваження чи пропозиції. 
Зауважень не надійшло. Черевашко Р.Є., начальник управління економіки міської ради, 
повідомив про відповідність претендентів вимогам чинного законодавства для виконання 
автобусних міських пасажирських перевезень та поданих документів. 
 Головуюча нагадала про відсутність необхідності бальної оцінки одного  претендента  
на конкурс та запропонувала перейти до голосування щодо визначення переможців конкурсу 
по об’єктах конкурсу №№ 1-6 та щодо визначення терміну дії договорів. 

 
За визначення переможцем претендента  ФОП Міщенко О.А. по об’єкту конкурсу №1 

(маршрути: 4/1, 4/2, 7/1, 7/2, 16, 17) з терміном дії договору на 5 років проголосували:   
Поіменне голосування: Давиденко Л.В. «ЗА», Гриценко С.П. «ЗА», Богоявленська О.М. 
«ЗА», Болілий О.Є. «ЗА», Вороніна А.Д. «ЗА», Дожджаник В.В. «ЗА», Іванченко В.Є. «ЗА», 
Кукуленко О.В. «ЗА», Мариненко Г.Г. «ЗА», Назаренко О.А. «ЗА», Черевашко Р.Є. «ЗА».  
«ЗА» - 11. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.  
Рішення прийнято більшістю голосів. 

 
    За визначення переможцем претендента  ФОП Проквас В.В. по об’єкту конкурсу 

№2 (маршрути: 5/1, 5/3, 14, 15, 18) з терміном дії договору на 5 років проголосували:   
Поіменне голосування: Давиденко Л.В. «ЗА», Гриценко С.П. «ЗА», Богоявленська О.М. 
«ЗА», Болілий О.Є. «ЗА», Вороніна А.Д. «ЗА», Дожджаник В.В. «ЗА», Іванченко В.Є. «ЗА», 
Кукуленко О.В. «ЗА», Мариненко Г.Г. «ЗА», Назаренко О.А. «ЗА», Черевашко Р.Є. – не 
голосував (конфлікт інтересів). 
«ЗА» - 10. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.  
Рішення прийнято більшістю голосів. 
 

За визначення переможцем претендента  ПП «Олександрійський автобусний парк»  по 
об’єкту конкурсу №3 (маршрути: 11, 12) з терміном дії договору на 5 років за умови 
оновлення транспортного засобу по автобусному маршруту № 11 до кінця поточного року 
проголосували: 
Поіменне голосування: Давиденко Л.В. «ЗА», Гриценко С.П. «ЗА», Богоявленська О.М. 
«ЗА», Болілий О.Є. «ЗА», Вороніна А.Д. «ЗА», Дожджаник В.В. «ЗА», Іванченко В.Є. «ЗА», 
Кукуленко О.В. «УТРИМАВСЯ», Мариненко Г.Г. «ЗА», Назаренко О.А. «ЗА»,       
Черевашко Р.Є. «ЗА».  
«ЗА» - 10. «Проти» - 0. «Утримались» - 1.  
Рішення прийнято більшістю голосів. 

 
    За визначення переможцем претендента ФОП Сизов С.А. по об’єкту конкурсу №4 

(маршрути: 3/1, 3/2, 3/3, 18/1, 81/2, 81/3, 81/4) з терміном дії договору на 5 років 
проголосували:   
Поіменне голосування: Давиденко Л.В. «ЗА», Гриценко С.П. «ЗА», Богоявленська О.М. 
«ЗА», Болілий О.Є. «ЗА», Вороніна А.Д. «ЗА», Дожджаник В.В. «ЗА», Іванченко В.Є. «ЗА», 
Кукуленко О.В. «ЗА», Мариненко Г.Г. «ЗА», Назаренко О.А. «ЗА», Черевашко Р.Є. – не 
голосував (конфлікт інтересів). 
«ЗА» - 10. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.  
Рішення прийнято більшістю голосів. 
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    За визначення переможцем претендента  ФОП Хованський З.О. по об’єкту 
конкурсу №5 (маршрути: 2/1, 2/2, 5/2, 6) з терміном дії договору на 5 років проголосували:   
Поіменне голосування: Давиденко Л.В. «ЗА», Гриценко С.П. «ЗА», Богоявленська О.М. 
«ЗА», Болілий О.Є. «ЗА», Вороніна А.Д. «ЗА», Дожджаник В.В. «ЗА», Іванченко В.Є. «ЗА», 
Кукуленко О.В. «ЗА», Мариненко Г.Г. «ЗА», Назаренко О.А. «ЗА», Черевашко Р.Є. «ЗА».  
«ЗА» - 11. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.  
Рішення прийнято більшістю голосів. 
 

За визначення переможцем претендента  ФОП Юнак К.Ю. по об’єкту конкурсу №6 
(маршрути: 5/4, 9) з терміном дії договору на 5 років проголосували:   
Поіменне голосування: Давиденко Л.В. «ЗА», Гриценко С.П. «ЗА», Богоявленська О.М. 
«ЗА», Болілий О.Є. «ЗА», Вороніна А.Д. «ЗА», Дожджаник В.В. «ЗА», Іванченко В.Є. «ЗА», 
Кукуленко О.В. «ЗА», Мариненко Г.Г. «ЗА», Назаренко О.А. «ЗА», Черевашко Р.Є. «ЗА».  
«ЗА» - 11. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.  
Рішення прийнято більшістю голосів. 

 
По п’ятому питанню: 

1. Головуюча запросила до зали перевізників та довела рішення конкурсного 
комітету, що за результатами голосування визначено переможцями конкурсу: 

 
№ об’єкту 
конкурсу 

Маршрути, які входять до об’єкту 
конкурсу 

Переможець конкурсу 

1 4/1, 4/2, 7/1, 7/2, 16, 17 ФОП Міщенко О.А. 
2 5/1, 5/3, 14, 15, 18 ФОП Проквас В.В. 
3 11, 12 ПП «Олександрійський автобусний 

парк» 
4 3/1, 3/2, 3/3, 18/1, 81/2, 81/3, 81/4 ФОП Сизов С.А. 
5 2/1, 2/2, 5/2, 6 ФОП Хованський З.О. 
6 5/4, 9 ФОП Юнак К.Ю. 
 

Голова конкурсного комітету                                  __________  Л. ДАВИДЕНКО  
                       
Заступник голови конкурсного комітету:                __________ С. ГРИЦЕНКО 
 
Члени конкурсного комітету:                                   __________ О. БОГОЯВЛЕНСЬКА 
                                 
                                                                                   ___________О. БОЛІЛИЙ 
                                                                                   
                                                                                   ___________ А. ВОРОНІНА 
 
                                                                                   ___________В. ДОЖДЖАНИК 
  
                                                                                   ___________ В. ІВАНЧЕНКО  
  
                                                                                    ___________ О. КУКУЛЕНКО 
 
                                                                                   ____________ Г. МАРИНЕНКО 
 
                                                                                   ____________ О. НАЗАРЕНКО 
 
                                                                                    ____________ Р. ЧЕРЕВАШКО 


