
ПРОТОКОЛ № 2
засідання конкурсного комітету з визначення автомобільного перевізника пасажирів 
на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території

Бериславського району

05 травня2021 року 
14:00
райдержадміністрація 
зала засідань II поверх 
пл. Перемоги, 2, м. Берислав

ГОЛОВУВАЛА:

СИДОРЕНКО -перший заступник голови районної державної
Ольга Людвігівна адміністрації, голова конкурсного комітету

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ КОНКУРСНОГО КОМІТЕТУ:

ЯСНОГОР 
Тетяна Вікторівна

-  головний спеціаліст сектору економіки та 
агропромислового розвитку районної державної 
адміністрації, секретар конкурсного комітету

ФАЙБИСОВИЧ 
Олександр Олександрович

-  заступник начальника СРПП Бериславського 
ВП ГУНП в Херсонській області

ГЛОБА
Любов Петрівна -  депутат районної ради

БАКАЙ
Максим Іванович

старший інспектор відділу безпеки 
дорожнього руху управління патрульної поліції 
в Херсонській області

ЦУШКО
Роман Володимирович

-  головний спеціаліст відділу державного 
контролю на автомобільному транспорті 
Департаменту державного контролю 
на транспорті

ШАПОВАЛОВ 
Сергій Сергійович

-  голова громадської організації “Відродження 
Берислава”, депутат районної ради

ЛУКОВ
Микола Іванович

- начальник відділу інфраструктури, 
містобудування та архітектури, житлово- 
комунального господарства, екології районної 
державної адміністрації

ІВАНОВА 
Інна Вячеславівна

- начальник управління соціального захисту 
населення районної державної адміністрації

Відсутні члени конкурсного комітету:

Гордієнко - голова обласної асоціації фермерів та голова
Олександр Дмитрович селянського фермерського господарства

“Гордієнко”



ЧАЧІБАЯ
Олексій Григорович 

ТКАЧЕЬЖО
Олександр Миколайович

СКАКУН 
Наталія Павлівна

ШЕМШУР 
Дар’я Вікторівна

-  голова Спілки роботодавців, товарови
робників та підприємців Бериславського району, 
депутат районної ради

- голова громадської організації “Об’єднання 
воїнів-учасників антитерористичної операції 
на Сході України “Тризуб”

ЗАПРОШЕНІ:

- директор ПП “Херсонський медичний центр 
безпеки дорожнього руху”, робочий орган

- старший інспектор відділу моніторингу 
та аналітичного забезпечення управління 
патрульної поліції в Херсонській області 
Департаменту патрульної поліції

ВСТУПНЕ СЛОВО

Ольга СИДОРЕНКО, перший заступник голови районної державної 
адміністрації, голова конкурсного комітету, довела до відома присутніх, 
що з 13 членів конкурсного комітету на засіданні присутні 9, з яких секретар 
конкурсного комітету без права голосу, тобто є кворум і конкурсний комітет 
правомочний приймати рішення та оголосила про початок проведення 05 травня 
2021 року конкурсу з визначення автомобільного перевізника пасажирів 
на автобусному маршруті загального користування, що не виходить за межі району.

Зазначила, що 02 квітня 2021 року в районній газеті “Маяк” № 13 (10 278) 
опубліковано оголошення конкурсу з визначення автомобільного перевізника 
пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що не виходять за межі 
території Бериславського району, а саме на маршрут “Степне -  Берислав АС”.

Відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт” термін подачі 
документів закінчився 12 квітня 2021 року (включно), перевізником-претендентом 
ФОП Амеліним Дмитром Олександровичем були надані документи на участь 
у конкурсі директору приватного підприємства “Херсонський медичний центр 
безпеки дорожнього руху” Скакун Наталі Павлівні, яка виконує функції Робочого 
органу.

Згідно з пунктом 48 Постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 
2008 року №  1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення 
пасажирів на автобусному маршруті загального користування” здійснюється 
технічний аудіо запис проведення засідання конкурсного комітету та запропонувала 
розглянути питання порядку денного.

Порядок денний:
1. Розгляд пакетів документів у конвертах з позначкою №1 поданих 

Робочому органу автоперевізником-претендентом для участі в конкурсі.
2. Відкриття конвертів (пакетів) з позначкою “№2”.
3. Визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на міжміському 

і приміському маршрутах загального користування, які не виходять за межі 
Бериславського району та прийняття рішення(по кожному об’єкту окремо).

4. Різне.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  8, П РО ТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ -  0.



Під час проведення 20 квітня 2021 року перевірки автоперевізника 
ФОП Амеліна Дмитра Олександровича було виявлено:

- відсутність візуальної інформації про кабінет медичного працівника 
відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров’я від 31 січня 2013 року 
№ 65/80 “Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії 
та водіїв транспортних засобів”;

- не відповідність внесених даних в електронному кабінеті автоперевізника 
кількості працевлаштованих водіїв, в тому числі водіїв та медичного працівника;

- не обладнана оглядова яма до вимог Держстандарту;
- відсутність ознак місць для інваліді у транспортних засобах;
- комплектація транспортного засобу не відповідає Держстандарту.
Наталя СКАКУН, директор ПП “Херсонський медичний центр безпеки 

дорожнього руху”, ознайомила присутніх з результатами проведеної роботи 
автоперевізником-претендентом по усуненню недоліків виявлених під проведення 
перевірки щодо відповідності документів, наданих автоперевізниками для розгляду 
конкурсним комітетом, а саме автоперевізником:

внесені дані про прийнятих працівників у Єдиному кабінеті автоперевізника 
Укртрансбезпеки у кількості 8 осіб, відповідає поданого звіту І -  Дф за IV квартал 
2020 року;

оглядова яма приведена у відповідність до вимог Держстандарту, а саме 
облаштована сходинками та додатковим освітленням (фото додається);

забезпечено ознакування місць для інвалідів та пасажирів з дітьми та кабінету 
медичного працівника;

надані квитанції на оплату штрафів накладених до 20 днів до проведення 
конкуру.

Члени конкурсного комітету розпочали обговорення наданих матеріалів 
для розгляду.

Ольга СИДОРЕНКО, перший заступник голови районної державної 
адміністрації, голова конкурсного комітету, наголосила на тому,
що автоперевізником-претендентом ФОП Амеліним Д.О. усунені всі зауваження, 
які буди виявлені під час перевірки та запропонувала членам конкурсного комітету 
внести пропозиції.

Роман ЦУПІКО, головний спеціаліст відділу державного контролю 
на автомобільному транспорті Департаменту державного контролю на транспорті, 
уточним, що під проведення перевірки було зафіксовано пошкодження лобового скла 
на транспортному засобі.

Наталя СКАКУН, директор ПП “Херсонський медичний центр безпеки
дорожнього руху”, повідомила, що автоперевізником лобове скло замінене.

Максим БАКАЙ, старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху 
управління патрульної поліції в Херсонській області, підтвердив,
що автоперевізником лобове скло на транспортному засобі замінене.

Наталя СКАКУН, директор ПП “Херсонський медичний центр безпеки
дорожнього руху”, повідомила, автоперевізником -  претендентом на транспортні 
засоби, які заявлені на конкурс, протоколи технічного обстеження транспортних 
засобів були надані у конверті з познакою № 1.

Наталя СКАКУН, директор ПП “Херсонський медичний центр безпеки
дорожнього руху”, наголосила на тому, конкурс на маршрут “Степне -  Берислав АС” 
конкурс оголошується вже третій раз, перші два рази ФОП Амелін Д.О.
не був готовий до участі у конкурсі.



Ольга СИДОРЕНКО, перший заступник голови районної державної
адміністрації, голова конкурсного комітету, запропонувала перейти до розгляду 
першого питання порядку денного про розгляд пакета документів у конверті 
з позначкою №1 поданих Робочому органу автоперевізником-претендентом 
для участі в конкурсі.

Ольга СИДОРЕНКО, перший заступник голови районної державної
адміністрації,голова конкурсного комітету, наголосила, що прийом документів 
від автоперевізників -  претендентів на участь у конкурсі здійснював директор 
ПП “Херсонський медичний центр безпеки дорожнього руху” і запросила її до слова.

Виступила Наталя СКАКУН, директор ПП “Херсонський медичний центр 
безпеки дорожнього руху”, яка поінформувала, що для участі у конкурсі було подано 
пакет документів одного автоперевізника-претендента ФОП Амелін Дмитро 
Олександрович. 06 жовтня поточного року відбулось відкриття конверта № 1 
та проведена перевірка, про що складено протокол від 14 квітня 2021 року № 2 
у присутності Бакая М.І., старшого інспектора відділу безпеки дорожнього руху 
управління патрульної поліції в Херсонській області, Скакун Н.П., директора 
ПП “Херсонського медичного центру безпеки дорожнього руху”, робочого органу, 
Ясногор Т.В., головного спеціаліста сектора економіки та агропромислового розвитку 
Бериславської районної державної адміністрації, секретаря конкурсного комітету.

Детально ознайомила всіх присутніх з документами поданими у конверті № 1 
та результатами їх перевірки.

1. При відкритті конверіу № 1, наданого ФОП Амеліним Дмитром Олександровичем 
у кількості 1 одиниця, до переліку документів додається: анкета до заяви про участь 
в конкурсі; Договір №1 від 14 вересня 2020 року з ФОП Макаренко В.М. про надання 
території та приміщення; Додаткова угода до договору від 14 вересня 2020 року №1, 
Договір № 9 від 12 березня 2021 року про надання послуг по забезпеченню технічного 
обслуговування та ремонту транспортних засобів, їх стоянки та охорони під час проведення 
ремонту з ТОВ «Лада-Сервіс СТ04»; квитанція про оплату заучасть у конкурсі в кількості 1 
одиниць; відомості про додаткові умови обслуговування маршруту в кількості 1 од; відомості 
про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті: конверт № 1.1. 
в кількості 2-х одиниць тимчасових талонів; форма І-Дф за IV квартал 2020 року; наказ 
Укртрансбезпеки від 10 серпня 2017 року № 772 “Про прийняття рішення щодо залишення 
заяв здобувачів проотримання ліцензії; виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань”; витяг з реєстру платників єдиного подану; 
паспорт, ідентифікаційний код Амеліна ДО., свідоцтва Амеліна Д.О. з безпеки дорожнього 
руху, протипожежної безпеки та організації ефективної системи керівництва; зобов'язання 
ФОП Амелін Д. О. щодо додаткових умов конкурсу, інформація про відсутність 
транспортних засобів про перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, 
штатний розклад, протоколи ОТК -  2 одиниці.

20 квітня 2021 року Скакун Н.П., директором ПП “Херсонського медичного 
центру безпеки дорожнього руху”,яка виконує функції Робочого органу, 
Ясногор Т.В., головним спеціалістом сектору економіки та агропромислового 
розвитку Бериславської районної державної адміністрації, секретаря конкурсного 
комітету, Цушко Р.В.,головним спеціалістом відділу державного контролю 
на автомобільному транспорті Департаменту державного контролю на транспорті, 
Бакаем М.І., старшого інспектора відділу безпеки дорожнього руху управління 
патрульної поліції в Херсонській області була проведена перевірка щодо 
відповідності документів, наданихавтоперевізниками для розгляду конкурсним 
комітетом.



Ольга СИДОРЕНКО, перший заступник голови районної державної
адміністрації, голова конкурсного комітету, запропонувала запросила 
ФОЛ Амеліна Д.О. у зал засідань для надання пояснень на зауваження, які члени 
конкурсного комітету висловили.

Тетяна ЯСНОГОР, секретар конкурсного комітету, запросила автоперевізника- 
претендента.

Ольга СИДОРЕНКО, перший заступник голови районної державної
адміністрації, голова конкурсного комітету, запропонувала членам конкурсного 
комітету задати питання автоперевізнику -  претенденту, які виникли у ході 
проведення засідання конкурсного комітету.

Максим БАКАИ, старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху 
управління патрульної поліції в Херсонській області, запропонував ФОП Амеліну 
Д.О. повідомити проте, чи замінене лобове скло на транспортному засобі іуєсо.

Дмитро АМЕЛІН, автоперевізник-претендент, повідомив, лобове скло на 
транспортному засобі іуєсо замінене на нове.

Максим БАКАИ, старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху 
управління патрульної поліції в Херсонській області, зауважив на тому, що під час 
проведення перевірки на Бериславській автостанції, на одному з транспортних 
засобів, який обслуговує маршрут ФОП Амеліна Д.О., було зафіксовано несправність 
гальмівної системи та запропонував автоперевізнику-претенденту ФОП Амеліну Д.О. 
надати пояснення.

Дмитро АМЕЛІН, автоперевізник-претендент, пояснив, після зафіксованого 
факту несправності гальмівної системи були усунені та під час проведення перевірки 
20 квітня 2021 року були перевірені транспортні засоби, а саме справність ручного 
гальма.

Ольга СИДОРЕНКО, перший заступник голови районної державної 
адміністрації, голова конкурсного комітету, уточнила чи на всі транспортні засоби, 
які заявлені на конкурс є у наявності протоколи технічного обстеження та чи 
зафіксовано документально відповідальність механік за технічний стан транспортних 
засобів.

Дмитро АМЕЛІН, автоперевізник-претендент, повідомив, що на транспортні 
засоби, які заявлені конкурс, протоколи технічного обстеження є у наявності 
та вкладені до конверта з позначкою №1, механік пройшов навчання та має 
відповідний сертифікат.

Слухали Ольгу СИДОРЕНКО, першого заступника голови районної державної 
адміністрації, заступника голови конкурсного комітету, яка винесла на голосування 
пропозицію допустити до участі у конкурсі перевізника ФОП Амеліна Дмитра 
Олександровича:

Сидоренко О.Л. -  ЗА Шаповалов С.С. -  ЗА
Цушко Р.В. - ЗА Бакай М.І.-УТРИМАВСЯ
Глоба Л.ЇІ. -  ЗА Іванова І.В. -  ЗА
Луков М.І.— ЗА Файбисович О.О. - ЗА

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: ЗА -  7, ПРОТИ -  0, УТРИМАЛОСЬ- 1. 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

У присутності перевізника-претендента оголошено рішення конкурсного 
комітету про допущення до участі у конкурсі відповідно до вимог чинного 
законодавства.



Ольга СИДОРЕНКО, перший заступник голови районної державної 
адміністрації, голова конкурсного комітету, запропонувала розпочати розгляд 2 
питання порядку денного, а саме відкриття конверту з позначкою 2.

Відкрито конверт та встановлено, що подана заява на участь у конкурсі 
ФОП Амеліним Дмитром Олександровичем на маршрут - об’єкт конкурсу “Степне - 
Берислав АС”.

Члени конкурсного комітету обговорили питання щодо застосування бальної 
системи та вирішили поставити на голосування надання балів по показникам, 
за якими оцінюються автомобільні перевізники-претенденти, відповідно постанови 
Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування .

Члени конкурсного комітету обговорили питання щодо застосування бальної 
системи та вирішили поставити на голосування надання 15-х балів по показникам, 
за якими оцінюються автомобільні перевізники-претенденти, відповідно до постанови 
від 03 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу 
з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”, а саме 
за наявність матеріально-технічної бази, на якій забезпечується проведення 
медичного огляду водіїв, їх стажування та інструктажі, а також огляд технічного 
стану автобусів та їх зберігання.

Голосували за надання 15-х балів ФОП Амеліну Д.О. по пакету 
документів №1, а саме за наявність матеріально-технічної бази, на якій 
забезпечується проведення медичного огляду водіїв, їх стажування та інструктажі, 
а також огляд технічного стану автобусів та їх зберігання.

Сидоренко О.Л. -  ЗА Шаповалов С.С. -  ЗА
Цушко Р.В. - ЗА Бакай М.І.-УТРИМАВСЯ
Глоба Л .П .-ЗА  Іванова І.В. -  ЗА
Луков М.І. - ЗА Файбисович О.О. - ЗА

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: ЗА -  7, ПРОТИ -  0, УТРИМАЛИСЬ -  1. 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Члени конкурсного комітету голосували за те, щоб визнати переможцем 
перевізника-претендента ФОП Амеліна Дмитра Олександровича по обслуговуванню 
маршруту “Степне - Берислав АС” терміном на 5 років:

Сидоренко О.Л. -  ЗА Шаповалов С.С. -  ЗА
Цушко Р.В. - ЗА Бакай М.І.-УТРИМАВСЯ
Глоба Л.П. -  ЗА Іванова І.В. -  ЗА
Луков М.І.— ЗА Файбисович О.О. - ЗА

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: ЗА -  7, ПРОТИ -  0, УТРИМАЛИСЬ -1. 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Тетяна ЯСНОГОР, секретар конкурсного комітету, запросила ФОП Амеліна 
Дмитра Олександровича для оголошення результатів голосування конкурсного 
комітету.

У присутності перевізника-претендента оголошено рішення конкурсного 
комітету по об’єкту конкурсу, а саме визнання переможцем ФОП Амеліна Дмитра 
Олександровича на обслуговування маршруту “Степне - Берислав АС ”.



ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Внесено пропозицію ФОП Амеліну Дмитру Олександровичу суворо 
дотримуватись карантинних заходів під . час перевезення пасажирів на маршрутах, 
а саме забезпечення водіїв медичними масками та дезінфікуючими засобами 
та виконувати обслуговування маршруту “Степне -  Берислав АС” в повному обсязі 
не допускаючи порушення умов договору на перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування, 
що не виходять за межі території Бериславського району.

Ольга СИДОРЕНКО, перший заступник голови районної державної 
адміністрації, голова конкурсного комітету, запропонувала, що у зв’язку з розглядом 
пропозиції автоперевізника-претендента на конкретний об’єкт конкурсу та прийняття 
рішень по ньому, вважати конкурс проведеним.

Пропозиція була підтримана членами конкурсного комітету.

Голова
конкурсного комітету Ольга СИДОРЕНКО

Секретар
конкурсного комітету Тетяна ЯСНОГОР

Олександр ФАЙБИСОВИЧ

іргій ШАПОВАЛОВ


