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Голова конкурсного комітету                   - Азізов  Артем Чингізович. 
Заступник голови конкурсного комітету – Май Михайло Людвигович.   
Секретар конкурсного комітету               - Літвінчук Тетяна Вячеславівна. 
Претендент:  Фізична особа-підприємець Грель Ігор Григорович. 
Присутні: Май Михайло Людвигович, Літвінчук Тетяна Вячеславівна, Бородій 
Валентина Євдокимівна, Іваненко Артур Сергійович, Квятківський Руслан 
Броніславович, Омельянчук Наталя Петрівна, Слюсарчук Євген Андрійович, 
Ткачук Андрій Павлович, Тростянський Олексій Борисович. 
Відсутні: Азізов Артем Чингізович, Богатирчук Богдан Анатолійович, 
Гайдаманчук Павло Валерійович, Куликівський Євген Анатолійович, 
Онофрійчук Сергій Петрович, Рябий Олег Іванович. 
 

Порядок денний: 
1. Проведення оголошеного конкурсу з визначення перевізників на перевезення 
пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування за 
об’єктами конкурсу:  
1. Об’єкт конкурсу  10  
-  маршрут № 1А «Залізничний вокзал – пл. Сєдлєцька»; 
-  маршрут № 9 «Міська лікарня – Комбікормовий завод».  

Хід засідання конкурсного комітету: 

Слухали: 
Михайло МАЙ:  Розпочав засідання конкурсного комітету та повідомив, 

що засідання конкурсного комітету проводиться відповідно до рішень 
виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 10.02.2022 № 36 «Про 
затвердження тимчасових умов конкурсу на перевезення пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального користування в Бердичівській міській 
територіальній громаді», від 10.02.2022 № 37 «Про створення тимчасового 
комітету для проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального користування», від 26.05.2022 №106 «Про 
проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних 
маршрутах загального користування в Бердичівській міській територіальній 
громаді».  

На Конкурс виноситься, визначений рішенням виконавчого комітету 
Бердичівської міської ради від 30.05.2018 №152, об’єкт Конкурсу за № 10, який 
складається з автобусних маршрутів загального користування № 1А 



«Залізничний вокзал- пл. Сєдлєцка» та № 9 «Міська лікарня-Комбікормовий 
завод». 

За 30 днів до початку конкурсу розміщене оголошення у місцевій газеті 
«Ріо-Бердичів» про проведення конкурсу та його умови з переліком об’єкту 
конкурсу (постанова КМУ від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження порядку 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 
загального користування»(далі Порядок). 

Перевізник – претендент відповідно до постанови має подати 2 конверта з 
позначкою №1 та № 2. 

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у 
двох закритих конвертах (пакетах). 

На адресу конкурсної комісії виконавчого комітету, від перевізника – 
претендента ФОП Греля Ігоря Григоровича, надійшов конверт (пакет) з 
позначкою "№ 1", який містить документи для участі в конкурсі. Конверт був 
відкритий наступного дня після закінчення строку їх прийняття. 

Конверт (пакет) з позначкою "№ 2", який містить документи з інформацією 
про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, 
відкривається під час засідання конкурсного комітету. 

За підсумками попередньої перевірки достовірності поданої інформації 
перевізником-претендентом та повноти і якості поданих документів із конверта 
№1, недоліків не виявлено. 

Інформація про відомості щодо транспортних засобів  направлена на 
Державну службу України з безпеки на транспорті (далі Укртрансбезпека) .  
21.06.2022 була отримали відповідь з Укртрансбезпеки про те , що претендент 
має діючу ліцензію, має діючі договори по матеріально-технічній базі, в нього 
відсутні несплачені штрафні санкції та наявність ДТП, у яких є загиблі, які 
сталися протягом року до дати проведення конкурсу, усі автобуси згідно з 
переліком, закріплені за перевізником.  

Нажаль, представник, який входить до складу конкурсного комітету, 
відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в 
Житомирській області відсутній.  

Процедура відкриття конверту №2 проводиться в присутності членів 
конкурсного комітету та перевізника – претендента, після оголошення змісту 
конверта, конкурсант залишає приміщення. Конкурсний комітет розпочинає 
свою роботу та приймає рішення на закритому засіданні.  

Тобто всі вимоги законодавства дотримані, розпочинаємо процедуру 
проведення конкурсу на право надання послуг з перевезення пасажирів на 
міських автобусних маршрутах загального користування за об’єктом конкурсу 
№ 10.  



Пропоную відкрити конверт №2 перевізника- претендента ФОП Греля 
Ігоря Григоровича. Конверт № 2 цілісний та не пошкоджений (проведено 
відкриття конверту №2). 

Пропоную, розглянути заяву перевізника-претендента.  
Одже, маємо заяву на участь у конкурсі ФОП Греля І.Г. на маршрути 

№1А та №9, якщо членам комітету потрібно, я можу надати на перегляд. 
На конкурс перевізником заявлені 4 транспортні засоби, а саме автобуси: 
1.Рута 20, рік випуску 2008 року, пасажиромісткість 20 чол. з водієм, 

категорія Євро- 3. 
2.Рута 20, рік випуску 2007 року, пасажиромісткість 20 чол. з водієм, 

категорія Євро- 3. 
3.Рута 20, рік випуску 2008 року, пасажиромісткість 20 чол. з водієм, 

категорія Євро- 3. 
4.Рута 20 СПВ, рік випуску 2008 року, пасажиромісткість 19 чол. з 

водієм, категорія Євро- 3. 
Відповідно 4 графіка та 4 транспортних засоби. 

Ткачук А.П.: Скажіть, а резервні транспортні засоби є? 
Грель І.Г. : Так, маю два резервні транспортні засоби. 
Май М.Л.: Транспортні засоби, які заявлені на конкурс, зараз знаходяться біля 
приміщення Бердичівської міської ради, якщо є бажання у членів конкурсного 
комітету, ми можемо зараз провести їх огляд. 
Є така необхідність? 
Іваненко А.С.: не має. 
Май М.Л.: Тоді продовжуємо. Якщо запитань, заперечень та зауважень не має, 
пропоную перейти до голосування, яке буде проходити у закритому режимі, 
відповідно до Порядку, тому, претендента я прошу вийти з кімнати. Після 
закінчення голосування ми Вас запросимо. 
Шановні члени конкурсного комітету, Вам роздані бланки оцінювання (зачитав 
пункти та бали оцінювання, члени комітету ознайомилися, погодилися із 
запропонованими балами).  
Іваненко А.С.: Чи існує нижня межа щодо балів оцінювання? 
Май М.Л.: Перевізник - претендент може бути визнаний переможцем у 
конкурсі  з перевезення на міських автобусних маршрутах, лише у разі, коли 
набрана ним за окремим об’єктом конкурсу кількість балів вища ніж 0. 
Оскільки претендент в нас один, йому достатньо було б 1 балу. 
Запитання, пропозиції? – не має. Пропоную поставити на голосування про те, 
щоб визнати цього претендента переможцем конкурсу, єдине, що оскільки вік 
транспортних засобів  перевищує 5 років, я надаю пропозицію підписання 
Договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських 
маршрутах (далі Договір) на 1 рік, або до зміни маршрутної мережі, що 
наступить раніше. Є заперечення? 



Ткачук А.П.: Немає. 
Май М.Л. :Прошу проголосувати, хто за, проти, утримався? 
…….. 
 
Літвінчук Т.В: Запросила претендента.  
Вирішили: Визнати переможцем конкурсу автомобільного перевізника 
фізичну особу-підприємця Греля Ігоря Григоровича на міських автобусних 
маршрутах загального користування № 1А «Залізничний вокзал- пл. Сєдлєцка» 
та № 9 «Міська лікарня-Комбікормовий завод» та укласти з ним Договір 
терміном на 1 рік, або до зміни маршрутної мережі. 
Май М.Л.: Ігоре Григоровичу, ми Вас вітаємо.  

Ще раз хочемо наголосити, що Ваші транспортні засоби мають бути 
обладнані системою GPS моніторингу, для того, щоб відслідковували графіки 
руху, трекери мають обов’язково працювати, а також безумовно виконувати 
вимоги договору та чинного законодавства України! 
Грель І.Г.: На даний момент, GPS-трекери встановлені в транспортних засобах. 

 
Заступник голови конкурсного комітету                       Михайло МАЙ 
 
 

 


