
Протокол № 01-2021
засідання конкурсного комітету з питань підготовки та проведення конкурсу на 

перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в
місті Ромни (далі -  конкурсний комітет)

28.01.2021 м. Ромни
Зал засідань Роменської міської ради
09.40 -  09.55 год. -  огляд транспортних засобів на центральній площі міста 
10.00 год. -  засідання конкурсного комітету (в залі засідань міської ради)

Голова конкурсного комітету - В.Л. Оврамець, заступник міського голови.

Секретар конкурсного комітету -  A.B. Котляров, директор комунального підприємства 
«Ромнитранссервіс» (робочого органу для організації забезпечення проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в 
м. Ромни) без права голосу.

Присутні члени конкурсного комітету:
Суходольський в .в ., заступник міського голови, заступник голови конкурсного комітету 
Микитченко Л.П., головний спеціаліст управління економічного розвитку 
Сергієнко О.І., член Роменського міського громадського об’єднання споживачів «Довіра» 
Виноград С.П., голова громадської організації «Медицина транспорту»
Віденко Т.М., голова Роменської міської організації Товариства сприяння обороні України 
Оксюта М.Б., голова громадської організації «Ділова Агенція Розвитку»
Магденко Ю.А., член громадської організації «Роменське земляцтво»
Пілюгін О.Г., член Роменської міської громадської організації «Назустріч громаді»
Ковтун 1.1., начальник відділу юридичної та кадрової роботи
Петриченко О.І., головний спеціаліст Відділу державного контролю за безпекою на 
транспорті у Сумській області . Слобожанського міжрегіонального Управління 
У кртрансбезпеки;

Присутні на засіданні учасники конкурсу, автомобільні перевізники:

- фізична особа - підприємець Ляшенко Юлія Григорівна
- довірена особа фізичної особи - підприємця Черногора О.В. -  Черногор Варвара 
Іванівна

Порядок денний:

Визначення переможців конкурсу, автомобільних перевізників для здійснення 
перевезень на об’єктах конкурсу:

- об’єкт конкурсу № 1 - міський автобусний маршрут загального користування № 4 «пл. 
Засульська -  Стефанівська церква»,
об’єкт конкурсу № 2 - міський автобусний маршрут загального користування № 8 «пл. 
Засульська -  вул. Терновецька (Дачі)».

СЛУХАЛИ:
Оврамець В.Л. -  відкрив засідання конкурсного комітету, повідомив присутнім про 
оголошення конкурсу в міськрайонній газеті «Вісті Роменщини» (№ 52 (14143) від 
25.12.2020) відповідно до рішення виконавчого комітету Роменської міської ради від 
16.12.2020 року № 165 «Про проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального користування в місті Ромни» та запропонував секретарю 
конкурсного комітету відкривати пакети документів учасників конкурсу та оголошувати 
заяви кожного претендента.



Котляров A.B. -  повідомив про умови конкурсу, викладені в оголошенні про конкурс. 
Повідомив, що в журналі обліку пропозицій на конкурс від 28.01.2021 року зареєстровано 2 
претенденти на участь у конкурсі: фізичні особи -  підприємці Ляшенко Юлія Григорівна та 
Черногор Олександр Васильович. Доповів про зроблені запити до відповідних служб щодо 
дорожньо-транспортних пригод, скоєних з вини водіїв транспортних засобів, несплачених 
фінансових (штрафних) санкцій по кожному претенденту конкурсу. Зроблено відповідний 
аналіз пропозицій перевізників-претендентів.

Аналіз конкурсних пропозицій та огляд відповідних транспортних засобів (ТЗ) свідчить:

1) Об’єкт конкурсу № 1 - міський автобусний маршрут загального користування № 4
«пл. Засульська -  Стефанівська церква» :

Транспортні засоби, зазначені у претендента ФОП Ляшенко Ю.Г.:
- 1 автобус Богдан А-09201, 2016 року випуску, дата першої реєстрації 23.10.2012 р., 

дата реєстрації 11.08.2020 р., державний номер ВМ 7643 СІ - відповідає умовам конкурсу;
- 1 автобус БАЗ А-079.46, 2013 року випуску, дата першої реєстрації 17.09.2013 р., дата 

реєстрації 18.09.2020 р., державний номер ВМ 4675 СІ, пристосований для перевезення 
пасажирів із обмеженими можливостями (пасажирів на візку) -  не відповідає додатковим 
умовам конкурсу за пасажиромісткістю (має менше 21 місця для сидіння (15 місць), 
загальна пасажиромісткість -  33 (при наявності крісла-коляски)/38 (без крісла-коляски). 
Загальна пасажиромісткість -38;

- 1 автобус ПАЗ 32054-07, 2010 року випуску, дата першої реєстрації 03.06.2011, дата 
реєстрації 30.10.2019, державний номер ВМ 6916 ВХ (10 років) -  відповідає умовам 
конкурсу;

- 1 автобус ПАЗ 32054, 2006 року випуску, дата першої реєстрації 18.01.2007, дата 
реєстрації 17.10.2018, державний номер ВМ 3858 АА -  не відповідає умовам конкурсу 
(старше 10 років);

- копії сертифікатів відповідності еконормам відсутні;
- На даному об’єкті конкурсу заявлено один транспортний засіб для перевезення осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення - (за вимогами чинного 
законодавства на об’єкті конкурсу повинно бути до 50% загального складу).

Претендент надав зобов’язання придбати більш комфортабельні автобуси (ст. 44 Закону 
України «Про автомобільний транспорт»).

2) Об’єкт конкурсу № 2 - міський автобусний маршрут загального користування №8 
«пл. Засульська -  вул.Терновецька (Дачі)»:

Транспортні засоби, зазначені у претендента ФОП Черногора О.В.:
- ПАЗ 32054 СПГ -  2002 року випуску, дата реєстрації 19.08.2010, державний номер 

ВМ 2759 АА -  не відповідає умовам конкурсу (старше 10 років);
- ПАЗ 32054 СПГ -  2005 року випуску, дата реєстрації 29.04.2010, державний номер 

ВМ 2758АА -  не відповідає умовам конкурсу (старше 10 років);
- копії сертифікатів відповідності еконормам відсутні.
Транспорт, пристосований для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних 

груп населення, на даному об’єкті конкурсу - відсутній.
Претендент надав зобов’язання придбати більш комфортабельні автобуси (ст. 44 Закону 

України «Про автомобільний транспорт»).

Відповідно до інформації Управління Укртрансбезпеки у Сумській області щодо 
несплачених фінансових (штрафних) санкцій та порушень ліцензійних умов, які впливають 
на безпеку перевезень, або виконання припису про усунення порушень ліцензійних умов - у 
претендентів ФОП Ляшенко Ю.Г., ФОП Черногор О.В. несплачені штрафні санкції відсутні, 
перевірки додержання вимог ліцензійних умов не проводились.



За інформацією Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області у претендентів 
ФОП Ляшенко Ю.Г., ФОП Черногор О.В. несплачених штрафних санкцій немає; щодо 
відповідності технічного стану автобусів претенденти не звертались.

Оврамець В.Л. зауважив, що членам конкурсного комітету необхідно прийняти рішення 
про допущення або недопущення до конкурсу претендентів, пропозиції яких частково не 
відповідають умовам конкурсу. Проте, оскільки конкуренція на кожному об’єкті конкурсу 
відсутня (по одному претенденту на кожному об’єкті), а ми повинні забезпечити мешканцям 
територіальної громади пасажирські перевезення, поставив на голосування пропозицію: 

Допустити автомобільних перевізників, фізичних осіб -  підприємців Ляшенко Ю.Г., 
Черногор О.В. до участі в конкурсі.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - О, «утримались» - 0. Прийнято одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Допустити автомобільних перевізників, фізичних осіб -  підприємців 

Ляшенко Ю.Г., Черногор О.В. до участі в конкурсі.

Котляров А.В. зауважив, що аналіз поданих документів свідчить нро невідповідність 
транспортних засобів умовам конкурсу в обох претендентів. По маршруту № 4 «пл. 
Засульська -  Стефанівська церква» З заявлені транспортні засоби відповідають по року 
випуску (не більше 10 років), 1 транспортний засіб (автобус ПАЗ 32054) -  2006 року 
випуску, старше 10 років. В свою чергу, автобус БАЗ А-079.46, 2013 року випуску, 
пристосований для перевезень осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп, обладнаний 
кріслом-коляскою, яка значно зменшує кількість місць для сидіння - не відповідає 
додатковим умовам конкурсу за пасажиромісткістю (має менше 21 місця для сидіння (15 
місць), загальна пасал<иромісткість -  33 (при наявності крісла-коляски)/38 (без крісла -  
коляски). Загальна пасажиромісткість - 38.

По маршруту №8 «пл. Засульська -  вул. Терновецька (Дачі)» подані претендентом 
транспортні засоби не відповідають умовам конкурсу -  старше 10 років, у претендента 
відсутні транспортні засоби для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення.

Тому пропонується укласти договори з учасниками конкурсу на виконання 
пасажирських перевезень терміном на 1 рік за умови виконання наданих інвестиційних 
проектів -  зобов’язань.

Оврамець В.Л. поставив на голосування пропозиції по об ’єктам конкурсу:

1. Визнати переможцем конкурсу автомобільного перевізника, фізичну особу -  підприємця 
Ляшенко Юлію Григорівну на міському автобусному маршруті загального користування 
№ 4 «нл. Засульська -  Стефанівська церква» та укласти з нею договір про організацію 
пасажирських перевезень з 01 березня 2021 року терміном на один рік за умови виконання 
інвестиційного зобов’язання придбати автобус для перевезення осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення протягом одного календарного року.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - О, «утримались» - 0. Прийнято одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Визнати переможцем конкурсу автомобільного перевізника, фізичну особу -  
підприємця Ляшенко Юлію Григорівну на міському автобусному маршруті загального 
користування № 4 «нл. Засульська -  Стефанівська церква» та укласти з нею договір про 
організацію пасажирських перевезень з 01 березня 2021 року терміном на один рік за умови 
виконання інвестиційного зобов’язання придбати автобус для перевезення осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення протягом одного календарного року.

2. Визнати переможцем конкурсу автомобільного перевізника, фізичну особу -  підприємця 
Черногор Олександра Васильовича на міському автобусному маршруті загального 
користування № 8 «пл. Засульська -  вул. Терновецька (Дачі)» та укласти з ним договір 
про організацію пасажирських перевезень з 01 квітня 2021 року терміном на один рік з



обов’язковою умовою договору виконати інвестиційне зобов’язання придбати більш 
комфортабельні транспортні засоби .

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - О, «утримались» - 0. Прийнято одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Визнати переможцем конкурсу автомобільного перевізника, фізичну 

особу -  підприємця Черногор Олександра Васильовича на міському автобусному 
маршруті загального користування № 8 «нл. Засульська -  вул. Терновецька (Дачі)» та 
укласти з ним договір про організацію пасажирських перевезень з 01 квітня 2021 року 
терміном на один рік з обов’язковою умовою договору риконати інвестиційне зобов’язання 
придбати більш комфортабельні транспортні зафби.

Голова конкурсного комітету, 
заступник міського голови

Заступник голови конкурсного комітету, 
заступник міського голови

Секретар конкурсного комітету, 
директор КП «Ромнитранссервіс»

Члени конкурсного комітету:

Вячеслав ОВРАМЕЦЬ

/

Владислав СУХОДОЛЬСЬКИЙ 

Анатолій КОТЛЯРОВ 

Тетяна БІЛЕНКО

Сергій ВИНОГРАД 

Ірина КОВТУН 

я МАГДЕНКО 

Людмила МИКИТЧЕНКО 

ТМикола ОКСІОТА 

Олександр ПІЛЮГІН 

Олексій ПЕТРИЧЕНКО 

Олександр СЕРГІСНКО


