Протокол №12
засідання конкурсного комітету з визначення автомобільних
перевізників на приміських автобусних маршрутах загального
користування, що не виходять за межі Новоушицького району
03.01.2019 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: Гребенюк Григорій Петрович, Гринчук
Віктор Миколайович, Коверда Василь Володимирович, Лисишин Олександр
Володимирович, 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:
ФЛІС
- директор ТОВ «Тур Авто Плюс»
Наталія Володимирівна
Відсутні:
Члени конкурсного комітету: Головатий Олег Анатолійович, Журба
Руслан Анатолійович, Жучек Федір Федорович, 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-Цівківці.
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 райдержадміністрацією на 3 січня 2019 року в
районній газеті «Наддністрянська правда» №48 (10261) від 29 листопада 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.
Об’єктом конкурсу є маршрут:
- Нова Ушиця – Цівківці, маршрут № 1106, із здійсненням двох
оборотних рейсів у четвер з часом відправлення з початкових пунктів о 6-00 та
11-30, протяжність маршруту – 9 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 13 грудня 2018 року включно у двох
закритих конвертах з позначкою № 1 та № 2.
14 грудня 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 перевізника-претендента ТОВ
«Тур Авто Плюс» Фліс Н.В.
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 –
Цівківці, маршрут №1106.
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 – Цівківці.
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 - Цівківці №1106 та
звернула увагу, що за інформацією Державної служби України з безпеки на
транспорті (Укртрансбезпекою) 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.;
3)
Постанова від 06.09.2018 № 068445 -1700 грн.;
4)
Постанова від 20.09.2018 № 068520 – 1700 грн.;
5)
Постанова від 04.12.2018 № 068850 – 340 грн.
При цьому заступник голови конкурсного комітету відмітила, що
перевізником-претендентом надано лист Управління Укртрансбезпеки у
Хмельницькій області від 29.12.2018 року № 4935/38-18 в якому зазначається,
що за 2018 рік несплачені штрафні санкції ТОВ «Тур Авто Плюс» відсутні.
ВИСТУПИЛИ: Смішко В.І., Бакулей В.М., Бурденюк Л.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 - Цівківці, № 1106.
ВИРІШИЛИ: допустити перевізника-претендента ТОВ «Тур Авто Плюс» до
участі у конкурсі.
Проголосували:
за – Бакулей В.М., Бурденюк Л.А., Гребенюк Г.П., Гринчук В.М., Лисишин
О.В., Коверда В.В., Смішко В.І.
проти – немає,
утримались –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 – Цівківці №1106.
1.2. укласти договір з ТОВ «Тур Авто Плюс» на перевезення пасажирів
автомобільним транспортом загального користування на приміському
автобусному маршруті Нова Ушиця – Цівківці №1106
Проголосували:
за – Бакулей В.М., Бурденюк Л.А., Гребенюк Г.П., Гринчук В.М., Лисишин
О.В., Коверда В.В., Смішко В.І.
проти – немає,
утримались –немає.
Рішення прийнято.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

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
Гребенюк
Григорій
Петрович
Гринчук
Віктор
Миколайович

головний спеціаліст відділу економічного
розвитку, торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрації
начальник
Новоушицької
ДПІ
Дунаєвецького управління Головного
управління ДФС у Хмельницькій області
депутат районної ради, голова постійної
комісії
з
питань
підприємництва,
промисловості, енергетики, будівництва
та житлово-комунального господарства,
транспорту, зв’язку
заступник начальника Новоушицького
відділення поліції Дунаєвецького відділу
поліції
Головного
управління
Національної поліції в Хмельницькій
області
голова
Новоушицької
громадської
районної організації Товариства сприяння

6.

Коверда Василь
Володимирович

7.

Лисишин
Олександр

начальник відділу економічного розвитку,
торгівлі
та
інфраструктури
райдержадміністрації

Підпис

Володимирович

8.

Смішко
Василь
Іванович

обороні України, директор професійнотехнічного
навчального
закладу
Новоушицького районного спортивнотехнічного клубу Товариства сприяння
обороні України
голова
Новоушицької
районної
організації ветеранів

