Протокол №11
засідання конкурсного комітету з визначення автомобільних
перевізників на приміських автобусних маршрутах загального
користування, що не виходять за межі Новоушицького району
25.07.2018 року, 11 ºº год.
04.09.2018 року, 11 ºº год.

смт Нова Ушиця

Головуючий: Бакулей Валерій Михайлович – заступник голови
районної державної адміністрації, голова конкурсного комітету.
Присутні:
Заступник голови конкурсного комітету: Бурденюк Людмила
Анатоліївна.
Секретар конкурсного комітету: Дубіна Віта Миколаївна.
Члени конкурсного комітету: Головатий Олег Анатолійович, Гребенюк
Григорій Петрович, Журба Руслан Анатолійович, Маковійчук Віталій
Васильович, Смішко Василь Іванович.
Запрошені:
ЗАЯРНЮК
- головний спеціаліст юридичного відділу апарату
Андрій Володимирович
райдержадміністрації
ТАРАДАЙКО
- начальник відділу економіки, інвестицій та
Олег Іванович
інформаційного забезпечення Новоушицької
селищної ради
Перевізник-претендент:
СВІДЕРОК
- уповноважена особа представляти інтереси ТОВ
Людмила Ульянівна
«Тур Авто Плюс» (доручення №1 від 01 січня
2018 року)
Відсутні:
Члени конкурсного комітету: Гринчук Віктор Миколайович, Жучек
Федір Федорович, Лисишин Олександр Володимирович, Шевчук Юрій
Миколайович.

Порядок денний:
1.
Про ознайомлення з матеріалами конкурсу.
2.
Про допущення до участі в конкурсі та подання (неподання)
пропозиції Організатору перевезень на приміський автобусний маршрут
загального користування, що не виходить за межі Новоушицького району щодо
визначення переможця конкурсу на приміський автобусний маршрут Нова
Ушиця-Браїлівка.

1. Про ознайомлення з матеріалами конкурсу.
ВИСТУПИЛИ:
Голова конкурсного комітету Бакулей В.М. представив присутніх
членів конкурсного комітету та відмітив, що з 11 членів конкурсного комітету,
які мають право голосу на засіданні присутні 7, а отже, засідання є
правомочним.
Зауважив, що засідання конкурсного комітету проводиться відповідно до
статті 43 Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03.12.2008 року № 1081 (зі змінами і доповненнями).
Крім того, відмітив, що до райдержадміністрації неодноразово надходили
колективні звернення жителів с. Браїлівка та селищного голови щодо відкриття
маршруту Нова Ушиця – Браїлівка, дане питання було вивчено та
райдержадміністрацією в районній газеті «Наддністрянська правда» №25
(10238) від 21 червня 2018 року був оголошений конкурс на право здійснення
перевезення пасажирів в звичайному режимі руху на приміський автобусний
маршрутах загального користування у прямому та зворотному напрямках.
Також оголошення було розміщено на офіційному сайті райдержадміністрації.
Обєктом конкурсу є маршрут:
- Нова Ушиця – Браїлівка, маршрут № 1102, із здійсненням двох
оборотних рейсів у понеділок, вівторок, середу та четвер з часом відправлення з
початкових пунктів о 6-50 та 17-30 та два рейси у п’ятницю з часом
відправлення з початкового пункту о 6-50 та 16-30, протяжність маршруту – 7
км, мінімальна кількість автобусів для обслуговування маршрутів – 2,
мінімальна кількість місць для сидіння пасажирів – від 18.
Відповідно до оголошення документи для участі в конкурсі від
перевізників-претендентів приймалися до 9 липня 2018 року включно у двох
закритих конвертах з позначкою № 1 та № 2.
10 липня 2018 року в присутності голови конкурсного комітету Бакулея
Валерія Михайловича, заступника голови конкурсного комітету Бурденюк
Людмили Анатоліївни, секретаря конкурсного комітету Дубіни Віти
Миколаївни та головного спеціаліста юридичного відділу апарату адміністрації
Заярнюка Андрія Володимировича відкрито конверти з позначкою № 1 від
перевізника-претендента ТОВ «Тур Авто Плюс» про що було зроблено
аудіозапис.
Бакулей В.М. запропонував запросити уповноважену особу, яка
представляє інтереси ТОВ «Тур Авто Плюс» відповідно до довіреності від
01.01.2018 року Свідерок Л.У.
Бурденюк Л.А. проінформувала про подані пропозиції претендента,
відкривши конверти з позначкою №2 та повідомила, що згідно з заповненою
заявою ТОВ «Тур Авто Плюс» претендує на об’єкт конкурсу Нова Ушиця –
Браїлівка, маршрут №1102.

2. Про допущення до участі в конкурсі та подання (неподання)
пропозиції Організатору перевезень на приміський автобусний маршрут
загального користування, що не виходить за межі Новоушицького району
щодо визначення переможця конкурсу на приміський автобусний
маршрут Нова Ушиця – Браїлівка.
СЛУХАЛИ:
Бакулей В.М. зазначив, що відповідно до п. 13 Порядку якщо
перевізником-претендентом на один чи кілька об’єктів конкурсу є тільки один
автомобільний перевізник, він визначається переможцем конкурсу у разі його
відповідності вимогам статей 45 і 46 Закону України «Про автомобільний
транспорт». Голова конкурсного комітету зачитав присутнім зміст статей 45 і
46 Закону України «Про автомобільний транспорт» та надав слово заступнику
голови конкурсного комітету Бурденюк Л.А., щодо здійснення аналізу поданих
документів перевізником-претендентом ТОВ «Тур Авто Плюс» на
відповідність вимогам законодавства.
Бурденюк Л.А., яка проаналізувала, надала оцінку та довела до відома
членів конкурсного комітету подані документи перевізником – претендентом
ТОВ «Тур Авто Плюс» на об’єкт конкурсу Нова Ушиця - Браїлівка №1102 та
звернула увагу, що перевізником допущено технічну помилку при заповнені
анкети до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів, а саме: у
відомостях про договір (дозвіл), про те, ким і на який період укладений
(виданий) як переможцю попереднього конкурсу (за наявності) зазначено
тимчасовий договір № 4т на перевезення пасажирів автомобільним
транспортом загального користування від 29 травня 2018 року, виданий
Новоушицькою РДА
На даний час перевізник – претендент обслуговує заявлений на конкурс
маршрут Нова Ушиця – Браїлівка №1102 – щоденно, крім суботи та неділі
відповідно до тимчасового договору (термін дії договору з 4 червня до 3
вересня 2018 року), однак це є тимчасовий договір, укладений на
обслуговування нового маршруту до проведення конкурсу, а не як переможцю
попереднього конкурсу. Тому даний договір не повинен був тут зазначатися.
Аналізуючи інформацію органів державного контролю заступник голови
конкурсного комітету звернула особливу увагу членів конкурсного комітету на
ряд запитань, які виникли під час аналізу, а саме: відповідно податкової бази
даних у перевізника – претендента середньомісячна заробітна плата найманих
працівників згідно ф. № 1- ДФ:
за І квартал 2018 року становить – 3460 грн. 97 коп. у 4 працівників,
які отримують з/пл, відповідно до умов трудового договору та 500 грн. у 3
працівників, які працюють за цивільно-правовим договором.
За інформацією управління патрульної поліції у м. Хмельницькому
Департаменту патрульної поліції повідомлено, що відносно водія Mercedes –
Benz SPRINTER реєстраційний № ВХ 2540 CА 15.03.2018 року винесено
постанову за ознаками ч.2 ст. 121-2 КУпАП (Порушення водіями транспортних

засобів, що працюють у режимі маршрутного таксі правил зупинки під час
здійснення посадки (висадки) пасажирів) в сумі 255 грн. Штраф стягнено.
Регіональним сервісним центром в Хмельницькій області надано
інформацію що згідно регіональної автоматизованої інформаційнопошукової системи (АІПС) «Автомобіль» (діюча до 01.04.2013) та Єдиного
державного реєстру МВС щодо транспортного засобу, який заявлений
перевізником – претендентом на конкурс IVECO 49.10 реєстраційний № АТ
0654 ВТ, 2000 р.в., пасажиромісткістю 19 місць для сидіння пасажирів,
свідоцтво про реєстрацію
СХО 047398 від 28.04.2016, транспортний засіб
орендований, дата проходження обов’язкового технічного контролю 02.08.2017
року, дата наступного проходження повинно було би бути 2 лютого 2018 року,
однак обов’язковий технічний контроль перевізником-претендентом не
пройдено, тимчасовий реєстраційний талон по дорученню серія ДХХ 039379
від 25.05.2017 року, також вказано, що 25.05.2017 видано тимчасовий талон
ТОВ «Престижтранс».
Державною службою України з безпеки на транспорті
(Укртрансбезпекою) надано інформацію, що за наявною в Укртрансбезпеці
інформацією, станом на 13.07.2018 ліцензіатом ТОВ «Тур Авто Плюс» (код
ЄДРПОУ 37347799) не виконано вимоги підпункту 2 пункту 2 постанови КМУ
від 02.12.2015 №1001 «Про затвердження ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та
небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень
пасажирів та вантажів автомобільним транспортом», а саме не підтверджено:
1)
відомості про наявність матеріально-технічної бази, яка забезпечує
виконання технологічних операцій, або договорів із суб’єктами
господарювання, що надають послуги з виконання таких операцій (Додаток 2
до Ліцензійних умов) та завірені ліцензіатом копії зазначених договорів;
2)
відомості про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або
лізинг транспортні засоби (Додаток 3 до Ліцензійних умов) та завірені
ліцензіатом копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та тимчасових
реєстраційних талонів, якщо передбачене їх оформлення;
3)
відомості про кваліфікацію персоналу автомобільного
перевізника (Додаток 5 до Ліцензійних умов).
При цьому зазначаємо, що у ТОВ «Тур Авто Плюс» є несплачені штрафні
санкції накладені «Укртрансбезпекою»:
1)
Постанова від 12.04.2018 № 033807 – 680 грн.;
2)
Постанова від 22.05.2018 № 033925 – 1700 грн.
Транспортні засоби, які заявлені на конкурс відсутні в Єдиній
інформаційній системі Укртрансбезпеки.
Також повідомляємо, що протягом року до дати оголошення конкурсу у
ТОВ «Тур Авто Плюс» сталася одна дорожньо-транспортна пригода, загиблих
немає, травмована одна особа.
В обговоренні взяли участь: Головатий О.А., Гребенюк Г.П., Маковійчук
В.В., Бурденюк Л.А., Бакулей В.М.

Під час обговорення члени конкурсного комітету, з огляду на надані
перевізником-претендентом документи та здійснений заступником голови
конкурсного комітету Бурденюк Л. А. аналіз та їх оцінку, запропонували
запросити представника перевізника-претендента Свідерок Л.У. для надання
роз’яснення на ряд запитань.
Бурденюк Л.А. звернулася до перевізника-претендента з запитанням
щодо не пройденого обов’язкового технічного огляду на транспортний засіб
IVECO 49.10.
Свідерок Л. У. відповіла, що до дати проведення конкурсу перевізникомпретенднтом ТОВ «Тур Авто Плюс» на транспортний засіб IVECO 49.10
пройдено обов’язків технічний огляд та надала копію протоколу перевірки
технічного стану транспортного засобу №00168-1103-18 від 17.07.2018 року,
дата наступного проходження – 17.01.2019 р.).
Бурденюк Л. А. запитала, щодо транспортного засобу IVECO 49.10 на
який видано одночасно ТОВ «Тур Авто Плюс» та ТОВ «Престижтранс»
тимчасовий реєстраційний талон по дорученню серія ДХХ 039379 від
25.05.2017 року.
Свідерок Л.У. відповіла, що термін дії тимчасового реєстраційного
талону на даний транспортний засіб по ТОВ «Престижтранс» закінчився, проте,
керівником підприємства не було подано документи до Регіонального
сервісного центру щодо зняття його з Єдиного державного реєстру МВС. На
сьогодні дане питання врегульовано.
Бурденюк Л.А. запитала щодо невиконання ліцензіатом ТОВ «Тур Авто
Плюс» вимоги підпункту 2 пункту 2 постанови КМУ від 02.12.2015 №1001«Про
затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів
автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів
автомобільним транспортом», а саме не підтверджено відомостей: про
наявність матеріально-технічної бази у перевізника-претендента, яка забезпечує
виконання технологічних операцій, або договорів із суб’єктами
господарювання, що надають послуги з виконання таких операцій; про власні,
орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби; про
кваліфікацію персоналу автомобільного перевізника. Крім того звернула увагу,
що транспортні засоби, які заявлені на конкурс відсутні в Єдиній інформаційній
системі Укртрансбезпеки та про наявність штрафних санкцій накладених
Укртрансбезпекою.
Свідерок Л.У. відповіла, що перевізником-претендентом ще у 2016 році
підготовлено пакет документів та направлено електронною поштою до
Державної служби України з безпеки на транспорті для внесення в Єдину
інформаційну систему Укртрансбезпеки та припустила, що можливо у зв’язку з
надходженням великої кількості документів від інших перевізників до
Укртрансбезпеки, відомості по ТОВ «Тур Авто Плюс» було не внесено в базу.
Також представник перевізника надала копії платіжних доручень щодо сплати
штрафних санкцій накладених Укртрансбезпекою, а саме: копію платіжного
доручення №30 від 05.07.2018 року згідно постанови №033925 від 22.05.2018

року на суму 1700 грн. та копію платіжного доручення №25 від 15.06.2018 року
згідно постанови №033807 від 12.04.2018 року на суму 680,0 грн.
Бакулей В.М. запропонував присутнім висловити свою думку щодо
даної ситуації.
ВИСТУПИЛИ: Гребенюк Г.П., Бакулей В.М., Бурденюк Л.А., Головатий О.А.,
Журба Р.А.
Голова конкурсного комітету Бакулей В.М. за результати обговорення
поставив на голосування рішення конкурсного комітету.
ВИРІШИЛИ:
1. Перенести засідання конкурсного комітету на пізніший термін.
2. Запропонувати районній державній адміністрації в зв’язку з
розбіжністю даних повторно звернутись за офіційними роз’ясненнями до
Регіонального сервісного центру в Хмельницькій області та Державної служби
України з безпеки на транспорті.
3. Надати право голові конкурсного комітету за погодженням з
організатором перевезень визначити конкретну дату та час проведення
конкурсу на право здійснення перевезення пасажирів в звичайному режимі
руху на приміському автобусному маршруті Нова Ушиця – Браїлівка №1102
протягом 5-ти календарних днів з дати отримання повторних офіційних
відповідей від:
- Регіонального сервісного центру в Хмельницькій області;
- Державної служби України з безпеки на транспорті.
4. Секретарю конкурсного комітету забезпечити повідомлення членів
конкурсного комітету та перевізника-претендента про дату та час проведення
засідання конкурсного комітету.
Проголосували:
за – Бакулей В.М., Бурденюк Л.А., Головатий О.А., Гребенюк Г.П., .Журба
Р.А., Маковійчук В.В., Смішко В.І.
проти – немає,
утрималось –немає.
Рішення прийнято
4 вересня 2018 року об 1100 годині відбулося продовження засідання
конкурсного комітету.
Головуючий: Бакулей Валерій Михайлович – заступник голови
районної державної адміністрації, голова конкурсного комітету.
Присутні:
Заступник голови конкурсного комітету: Бурденюк
Анатоліївна.
Секретар конкурсного комітету: Дубіна Віта Миколаївна.

Людмила

Члени конкурсного комітету: Головатий Олег Анатолійович, Лисишин
Олександр Володимирович, Маковійчук Віталій Васильович, Смішко Василь
Іванович, Шевчук Юрій Миколайович.
Запрошені:
ЗАЯРНЮК
Андрій Володимирович
ТАРАДАЙКО
Олег Іванович

- головний спеціаліст юридичного відділу апарату
райдержадміністрації
- начальник відділу економіки, інвестицій та
інформаційного забезпечення Новоушицької
селищної ради
Перевізник-претендент:
ФЛІС
- директор ТОВ «Тур Авто Плюс»
Наталія Володимирівна
Відсутні:
Члени конкурсного комітету: Гребенюк Григорій Петрович, Гринчук
Віктор Миколайович, Журба Руслан Анатолійович, Жучек Федір Федорович.
ВИСТУПИВ:
Бакулей В.М. представив присутніх членів конкурсного комітету та
відмітив, що з 11 членів конкурсного комітету, які мають право голосу на
засіданні присутні 7, а отже, засідання є правомочним.
Довів до відома присутніх рішення засідання конкурсного комітету від 25
липня 2018 року наголосивши на те, що відповідно до даного рішення районна
державна адміністрація в зв’язку з розбіжністю даних повторно звернулася за
офіційними роз’ясненнями до Регіонального сервісного центру в Хмельницькій
області та Державної служби України з безпеки на транспорті, та надав слово
заступнику голови конкурсного комітету Бурденюк Л.А., щодо здійснення
аналізу інформації наданої вищезазначеними органами державного контролю.
СЛУХАЛИ:
Бурденюк Л.А., яка проаналізувала, надала оцінку та довела до відома
членів конкурсного комітету подану повторно інформацію Регіональним
сервісним центром в Хмельницькій області та Державною службою України з
безпеки на транспорті.
ВИСТУПИЛИ: Бакулей В.М., Головатий О.А.
СЛУХАЛИ: директора ТОВ «Тур Авто Плюс» Фліс Наталію Володимирівну
Члени конкурсного комітету, з огляду на здійснений заступником голови
конкурсного комітету Бурденюк Л. А. аналіз та надану оцінку, запропонували
допустити перевізника-претендента ТОВ «Тур Авто Плюс» до участі у
конкурсі.
Бакулей В.М. поставив на голосування питання щодо допущення
перевізника-претендента ТОВ «Тур Авто Плюс» до участі у конкурсі на
маршрут Нова Ушиця - Браїлівка, маршрут № 1102.
ВИРІШИЛИ: допустити перевізника-претендента ТОВ «Тур Авто Плюс» до
участі у конкурсі.

Проголосували:
за – Бакулей В.М., Бурденюк Л.А., Головатий О.А., Лисишин О.В., Маковійчук
В.В., Смішко В.І., Шевчук Ю. М.
проти – немає,
утрималось –немає.
Рішення прийнято.
Бакулей В.М. зазначив, що у зв’язку з тим, що до п. 27 Порядку внесено
зміни, члени конкурсного комітету забезпечують прийняття рішення щодо
результату конкурсу на приміський автобусний маршрут загального
користування, що не виходить за межі Новоушицького району та подають
організатору перевезень (Новоушицькій райдержадміністрації) пропозицію
щодо переможця конкурсу.
Бакулей В.М. поставив на голосування рішення конкурсного комітету.
ВИРІШИЛИ:
1. Подати пропозицію райдержадміністрації:
1.1 визнати ТОВ «Тур Авто Плюс» переможцем конкурсу на приміському
автобусному маршруті загального користування, що не виходить за межі
Новоушицького району Нова Ушиця – Браїлівка №1102.
1.2. укласти договір з ТОВ «Тур Авто Плюс» на перевезення пасажирів
автомобільним транспортом загального користування на приміському
автобусному маршруті Нова Ушиця – Браїлівка №1102
Проголосували:
за – Бакулей В.М., Бурденюк Л.А., Головатий О.А., Лисишин О.В., Маковійчук
В.В., Смішко В.І., Шевчук Ю. М.
проти – немає,
утрималось –немає.
Рішення прийнято.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Склад
конкурсног
о комітету
Голова
конкурсного
комітету
Заступник
голови
конкурсного
комітету
Секретар
конкурсного
комітету
Члени
конкурсного
комітету

Прізвище, ім’я,
по батькові

Посада

Бакулей
Валерій
Михайлович
Бурденюк
Людмила
Анатоліївна

заступник голови районної державної
адміністрації

Дубіна
Віта
Миколаївна
Головатий
Олег
Анатолійович

головний спеціаліст відділу економічного
розвитку, торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрації
головний спеціаліст відділу державного
контролю та нагляду за безпекою на
транспорті Управління Укртрансбезпеки у
Хмельницькій області

начальник відділу економічного розвитку,
торгівлі
та
інфраструктури
райдержадміністрації

Підпис

5.

Лисишин
Олександр
Володимирович

6.

Маковійчук
Віталій
Васильович

7.

Смішко
Василь
Іванович
Шевчук
Юрій
Миколайович

8.

голова
Новоушицької
громадської
районної організації Товариства сприяння
обороні України, директор професійнотехнічного
навчального
закладу
Новоушицького районного спортивнотехнічного клубу Товариства сприяння
обороні України
начальник сектору реагування патрульної
поліції Новоушицького відділення поліції
Дунаєвецького відділу поліції Головного
управління Національної поліції в
Хмельницькій області
голова
Новоушицької
районної
організації ветеранів
голова
Новоушицької
районної
організації профспілки працівників освіти
і науки України

