
Протокол 
засідання конкурсного комітету щодо організації та проведення конкурсу 

з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування  
в межах Олександрійської територіальної громади 

Дата проведення: 11.06.2021 року                 
Час проведення: 11:00 год.  
Місце проведення: м. Олександрія, просп. Соборний, 59, каб. 203 (мала зала).          
 

Головував: 
Заступник голови конкурсного комітету: 
ШКЛЯРУК  
Юрій Володимирович 

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

Присутні: 
Секретар конкурсного комітету: 
СТАТІЛКО  
Дмитро Валерійович  

- начальник відділу промислової політики та 
підприємництва управління економіки міської ради 

Члени конкурсного комітету: 
БОРИСОВСЬКА 
Людмила Анатоліївна 

- заступник начальника управління економіки міської ради 

ВОРОНІНА 
Анна Дмитрівна 

- член Олександрійської міської організації ветеранів 
України (за згодою) 

ВЯЛИХ 
Сергій Анатолійович 

- член громадської організації «Асоціація успішних 
підприємців Олександрії» (за згодою) 

ДОЖДЖАНИК 
Володимир Васильович 

- голова Олександрійської міської громадської організації  
«Нова хвиля» (за згодою) 

ЗВЄРЄВЩИКОВ 
Євген Володимирович 

- голова громадської організації «Олександрійські воїни-
інтернаціоналісти «Солдати в Афгані» (за згодою) 

ЗІМІНА 
Людмила Романівна 

- голова Олександрійської міської організації Товариства 
Червоного Хреста України (за згодою) 

МАРИНЕНКО 
Галина Григорівна 

- голова громадської організації «Союз підприємців 
Олександрії» (за згодою) 

НАЗАРЕНКО 
Олена Анатоліївна 

- начальник управління соціального захисту населення 
міської ради 

ПЕРЕВЕРЗЄВ  
Володимир Григорович 

- начальник КП «Муніципальна безпека Олександрійської 
міської ради» 

ЦІСАРЕНКО 
Олександр Миколайович 

- голова Олександрійської міської об’єднаної 
профспілкової організації «Єдність» (за згодою) 

ЧЕРЕВАШКО 
Ростислав Євгенович 

- начальник управління економіки міської ради 

Присутні претенденти: 
ФОП Матвієнко Ю.В. ; 
Ковальчук В.І. – керівник ТОВ «КД-ТРАНС» 
 

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 щодо визначення переможців конкурсу на закритому засіданні. 
4. Голосування про термін дії договорів. 
5. Рекомендації виконавчому комітету про затвердження результатів конкурсу. 
6. Оголошення результатів конкурсу.  
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По першому питанню слухали: 
       1. Головуючого, заступника голови конкурсного комітету, заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Шклярука Ю.В., який оголосив про початок 
конкурсу та повідомив про об’яву на конкурс, розміщену у газеті «Вільне Слово» від 
12.05.2021 № 19, де об’являвся конкурс на об’єкти конкурсу  №№ 7, 8, про заяви на конкурс, 
які надійшли від претендентів. 
 Оголосив про наявний кворум конкурсного комітету в складі 13 присутніх членів 
конкурсного комітету із 18 членів згідно із затвердженим складом (потрібно не менше 50 % 
від загальної кількості).  
 Попередив присутніх про технічний аудіозапис проведення конкурсу та запропонував 
проголосувати за початок засідання конкурсного комітету.  
Поіменне голосування про початок засідання:  
Шклярук Ю.В. «ЗА», Борисовська Л.А. «ЗА», Вороніна А.Д. «ЗА», Вялих С.А. «ЗА», 
Дожджаник В.В. «ЗА», Звєрєвщиков Є.В. «ЗА», Зіміна Л.Р. «ЗА», Мариненко Г.Г. «ЗА», 
Назаренко О.А. «ЗА», Переверзєв В.Г. «ЗА», Цісаренко О.М. «ЗА», Черевашко Р.Є. «ЗА».  
«ЗА» - 12. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.  
Рішення прийнято одноголосно. 
  Секретар повідомив про результати поіменного голосування. 

Головуючий оголосив засідання конкурсного комітету розпочатим, ознайомив 
присутніх з порядком денним проведення конкурсу. 
 

По другому питанню: 
Головуючий просить секретаря повідомити про виконання процедури підготовки 

конкурсу. 
Секретар підкреслює, що всі підготовчі процедури для проведення конкурсу: 

оголошення конкурсу, прийом документів, перевірка правильності наданої інформації, 
запити до контролюючих служб про претендентів - виконано відповідно до вимог постанови 
КМУ від 03.12. 2008 року № 1081 зі змінами та “Порядку організації та проведення конкурсу 
з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в 
адміністративно-територіальних межах Олександрійської міської ради“ із змінами, 
затвердженими рішенням виконавчого комітету від 20 квітня 2012 року № 297, та що 
рішенням виконавчого комітету від 10.10.2019 № 650 робочим органом з забезпечення 
проведення конкурсу на 2 роки було визначено управління економіки міської ради.  

Головуючий повідомляє присутніх, що надали документи на конкурс двоє  
претендентів – Матвієнко Юрій Васильович, ТОВ «КД-Транс», та пропонує секретарю 
відкрити конверти № 2. Секретарем конкурсного комітету відкриваються конверти № 2, 
подані претендентами на оголошені об’єкти конкурсу.  

Головуючий попереджає про відсутність необхідності використання бальної системи 
оцінки  претендентів через наявність одного претендента на один об’єкт  конкурсу згідно 
п.13 постанови КМУ №1081 від 03.12.2008 року. 

Пропонує секретарю конкурсного комітету надати документи, що надійшли від 
претендентів, для перевірки їх відповідності вимогам умов ПКМУ № 1081 від 03.12.2008 
року “Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з перевезення 
пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування“. 

Секретар надає присутнім членам конкурсного комітету надані претендентами 
документи на конкурс, акти огляду транспортних засобів та акти обстеження виробничих баз 
претендентів, заявлених на конкурс, зазначає про виконання претендентами всіх вимог умов 
та Порядку проведення конкурсу. 

Головуючий повідомляє присутніх про позитивний результат розгляду наданих 
документів, запитує у членів конкурсного комітету, чи немає у них запитань до претендентів, 
та пропонує секретарю перейти до розгляду питання щодо допуску претендентів до 
процедури проведення конкурсу. 



3 
 

Секретар знайомить членів конкурсного комітету з розданим для їх користування 
переліком вимог умов п.12 ПКМУ № 1081 від 03.12.2008 року для не допуску претендента до 
участі в конкурсі, який: 

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. 
 Секретар повідомив, що вказаних вище порушень претендентів не має. 

Головуючий опитує членів конкурсного комітету про наявність запитань та 
пропозицій з даного питання та пропонує голосувати щодо допуску кожного претендента до 
участі в конкурсі. 

1) Поіменне голосування за допуск претендента ФОП Матвієнко Ю.В. до участі у 
конкурсі: 

Шклярук Ю.В. «ЗА», Борисовська Л.А. «ЗА», Вороніна А.Д. «ЗА», Вялих С.А. «ЗА», 
Дожджаник В.В. «ЗА», Звєрєвщиков Є.В. «ЗА», Зіміна Л.Р. «ЗА», Мариненко Г.Г. «ЗА», 
Назаренко О.А. «ЗА», Переверзєв В.Г. «ЗА», Цісаренко О.М. «ЗА», Черевашко Р.Є. «ЗА».  
«ЗА» - 12. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.  
Рішення прийнято одноголосно. 

2) Поіменне голосування за допуск претендента ТОВ «КД-ТРАНС» до участі у конкурсі: 
Шклярук Ю.В. «ЗА», Борисовська Л.А. «ЗА», Вороніна А.Д. «ЗА», Вялих С.А. «ЗА», 
Дожджаник В.В. «ЗА», Звєрєвщиков Є.В. «ЗА», Зіміна Л.Р. «ЗА», Мариненко Г.Г. «ЗА», 
Назаренко О.А. «ЗА», Переверзєв В.Г. «ЗА», Цісаренко О.М. «ЗА», Черевашко Р.Є. «ЗА».  
«ЗА» - 12. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.  
Рішення прийнято одноголосно. 

Секретар повідомляє про результати голосування. 
 

По третьому питанню: 
Головуючий пропонує перейти до розгляду конкурсних пропозицій, наданих 

претендентом для визначення переможця конкурсу. Головуючий опитує членів комісії щодо 
запитань до претендентів та пропонує претендентам тимчасово залишити залу засідань для 
обговорення результатів конкурсу та проведення голосування на закритому засіданні.  

Головуючий пропонує членам комісії висловити свої зауваження чи пропозиції. 
Секретар повідомляє про відповідність претендентів вимогам чинного законодавства 

для виконання автобусних пасажирських перевезень. 
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Головуючий нагадує про відсутність застосування бальної оцінки претендентів на 
конкурсі та пропонує перейти до голосування щодо визначення переможців конкурсу по 
вказаних об’єктах конкурсу. 
Поіменне голосування по кожному об’єкту конкурсу: 
По об’єкту конкурсу № 7 за визначення переможцем ФОП Матвієнко Ю.В.: 
Шклярук Ю.В. «ЗА», Борисовська Л.А. «ЗА», Вороніна А.Д. «ЗА», Вялих С.А. «ЗА», 
Дожджаник В.В. «ЗА», Звєрєвщиков Є.В. «ЗА», Зіміна Л.Р. «ЗА», Мариненко Г.Г. «ЗА», 
Назаренко О.А. «ЗА», Переверзєв В.Г. «ЗА», Цісаренко О.М. «ЗА», Черевашко Р.Є. «ЗА».  
«ЗА» - 12. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.  
Рішення прийнято одноголосно. 
По об’єкту конкурсу № 8 за визначення переможцем ТОВ «КД-ТРАНС»: 
Шклярук Ю.В. «ЗА», Борисовська Л.А. «ЗА», Вороніна А.Д. «ЗА», Вялих С.А. «ЗА», 
Дожджаник В.В. «ЗА», Звєрєвщиков Є.В. «ЗА», Зіміна Л.Р. «ЗА», Мариненко Г.Г. «ЗА», 
Назаренко О.А. «ЗА», Переверзєв В.Г. «ЗА», Цісаренко О.М. «ЗА», Черевашко Р.Є. «ЗА».  
«ЗА» - 12. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.  
Рішення прийнято одноголосно. 
№ об’єкту 
конкурсу 

Маршрути, які входять до об’єкту 
конкурсу 

Визначені переможці 

7 79 ФОП Матвієнко Ю.В 
8 80 ТОВ «КД-Транс» 

  Секретар повідомив про результати поіменного голосування. 
 

По четвертому питанню: 
Головуючий повідомляє, що відповідно п. 53 постанови Кабінету Міністрів України 

від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами), організатор перевезень укладає договори з 
перевізниками, які визнані переможцями конкурсу, терміном дії на п’ять років. Пропонує 
членам конкурсного комітету висловити свої зауваження чи пропозиції.  

Член конкурсного комітету Дожджаник В.В. зауважив про необхідність контролю за 
використанням по маршрутах заявлених марок автобусів.  

Черевашко Р.Є. повідомив, що в договорі з перевізником прописується зобов’язання 
використання належної марки та пасажиромісткості автобуса. 

Член конкурсного комітету Звєрєвщиков Є.В. зауважив, щоб не відмовляли у 
пільговому проїзді матерям загиблих учасників бойових дій. Перевізники зобов’язалися 
возити дану пільгову категорію на всіх рейсах. 

Головуючий пропонує проголосувати за термін дії договорів на 5 років. 
Поіменне голосування по кожному переможцю: 
По ФОП Матвієнко Ю.В. про укладання договору на 5 років: 
Шклярук Ю.В. «ЗА», Борисовська Л.А. «ЗА», Вороніна А.Д. «ЗА», Вялих С.А. «ЗА», 
Дожджаник В.В. «ЗА», Звєрєвщиков Є.В. «ЗА», Зіміна Л.Р. «ЗА», Мариненко Г.Г. «ЗА», 
Назаренко О.А. «ЗА», Переверзєв В.Г. «ЗА», Цісаренко О.М. «ЗА», Черевашко Р.Є. «ЗА».  
«ЗА» - 12. «Проти» - 0. «Утримались» - 0. Рішення прийнято одноголосно. 
По ТОВ «КД-ТРАНС» про укладання договору на 5 років: 
Шклярук Ю.В. «ЗА», Борисовська Л.А. «ЗА», Вороніна А.Д. «ЗА», Вялих С.А. «ЗА», 
Дожджаник В.В. «ЗА», Звєрєвщиков Є.В. «ЗА», Зіміна Л.Р. «ЗА», Мариненко Г.Г. «ЗА», 
Назаренко О.А. «ЗА», Переверзєв В.Г. «ЗА», Цісаренко О.М. «ЗА», Черевашко Р.Є. «ЗА».  
«ЗА» - 12. «Проти» - 0. «Утримались» - 0. Рішення прийнято одноголосно. 
№ об’єкту 
конкурсу 

Маршрути, які входять до 
об’єкту конкурсу 

Переможець конкурсу термін дії договорів 

7 79 ФОП Матвієнко Ю.В 5 років 
8 80 ТОВ «КД-Транс» 5 років 

Секретар повідомив про результати поіменного голосування. 
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По п’ятому питанню: 
Головуючий пропонує членам конкурсного комітету рекомендувати виконавчому 

комітету Олександрійської міської ради, як організатору перевезень затвердити результати 
конкурсу та призначити переможців конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних 
маршрутах загального користування в межах Олександрійської територіальної громади: 
№ об’єкту 
конкурсу 

Маршрути, які входять до 
об’єкту конкурсу 

Переможець конкурсу термін дії договорів 

7 79 ФОП Матвієнко Ю.В 5 років 
8 80 ТОВ «КД-Транс» 5 років 

Поіменне голосування:  
По об’єкту конкурсу № 7: 
Шклярук Ю.В. «ЗА», Борисовська Л.А. «ЗА», Вороніна А.Д. «ЗА», Вялих С.А. «ЗА», 
Дожджаник В.В. «ЗА», Звєрєвщиков Є.В. «ЗА», Зіміна Л.Р. «ЗА», Мариненко Г.Г. «ЗА», 
Назаренко О.А. «ЗА», Переверзєв В.Г. «ЗА», Цісаренко О.М. «ЗА», Черевашко Р.Є. «ЗА».  
«ЗА» - 12. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.  
Рішення прийнято одноголосно. 
По об’єкту конкурсу № 8: 
Шклярук Ю.В. «ЗА», Борисовська Л.А. «ЗА», Вороніна А.Д. «ЗА», Вялих С.А. «ЗА», 
Дожджаник В.В. «ЗА», Звєрєвщиков Є.В. «ЗА», Зіміна Л.Р. «ЗА», Мариненко Г.Г. «ЗА», 
Назаренко О.А. «ЗА», Переверзєв В.Г. «ЗА», Цісаренко О.М. «ЗА», Черевашко Р.Є. «ЗА».  
«ЗА» - 12. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.  
Рішення прийнято одноголосно. 
  Секретар повідомив про результати поіменного голосування. 
 

По шостому питанню: 
Головуючий запросив до зали перевізників-претендентів та оголосив результати 

конкурсу. За результатами голосування, визначено переможцем конкурсу з перевезення 
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в межах Олександрійської 
територіальної громади по даних об’єктах: 
№ об’єкту 
конкурсу 

Маршрути, які входять до 
об’єкту конкурсу 

Переможець конкурсу термін дії договорів 

7 79 ФОП Матвієнко Ю.В 5 років 
8 80 ТОВ «КД-Транс» 5 років 

Головуючий оголошує засідання конкурсного комітету закритим. 
 
Заступник голови конкурсного комітету 

_______________ 
Ю. ШКЛЯРУК 
 

Секретар конкурсного комітету 
_______________ 

Д. СТАТІЛКО 
 

Члени конкурсного комітету                                 _______________ Л. БОРИСОВСЬКА 
 _______________ А. ВОРОНІНА                                                                      
 _______________ С. ВЯЛИХ 
 _______________ В. ДОЖДЖАНИК 
 _______________ Є. ЗВЄРЄВЩИКОВ 
 _______________ Л. ЗІМІНА 
 _______________ Г. МАРИНЕНКО 
 _______________ О. НАЗАРЕНКО 
 _______________ В. ПЕРЕВЕРЗЄВ 
 _______________ О. ЦІСАРЕНКО 
 _______________ Р. ЧЕРЕВАШКО 

 


