ПРОТОКОЛ №1
засідання конкурсного комітету з визначення автомобільних
перевізників на приміських автобусних маршрутах загального
користування, що не виходять за межі Хмільницького району
(внутрішньорайонні маршрути) від 04 09 2020.
Дата проведення 04.09.2020
Місце проведення: зал засідання Хмільницької РДА
по вул. Столярчука, 3
Початок реєстрації – 10:30
Початок засідання – 11:00
Конкурсний комітет :
ШЕВЧЕНКО
Юрій Сергійович

–

ГРИНЧИШИН
Віктор Володимирович

– начальник відділу житлово-комунального
господарства, містобудування,
архітектури, енергетики та
захисту довкілля , головний
архітектор райдержадміністрації,
заступник голови комітету;

ВАСИЛЬЧЕНКО
Олександра Михайлівна

ДЖУЛЕПА
Андрій Анатолійович

заступник голови райдержадміністрації,
голова комітету;

– провідний спеціаліст відділу житловокомунального господарства,
містобудування, архітектури,
енергетики та захисту довкілля
секретар комітету;
Члени комітету:
– старший інспектор відділу безпеки
дорожнього руху управління патрульної
поліції у Вінницькій області,
майор поліції (за згодою);

СЛОБОДЯНЮК
Юрій Васильович

– завідувач сектору з питань
оборонної роботи, цивільного захисту
та взаємодії з правоохоронними
органами райдержадміністрації,

ГОЛУБ
Інна Валентинівна

– головний спеціаліст-юрисконсульт
сектору управління персоналом та
юридичного забезпечення апарату
райдержадміністрації;

ШЕМЕТА
Олександр Петрович

- начальник управління соціального
захисту населення
Хмільницької райдержадміністрації;

ГАНЗІЙ
Юрій Анатолійович

- старший інспектор відділу державного
контролю та нагляду за безпекою на
транспорті Управління Укртрансбезпеки у
Вінницькій області ( за згодою);

КУЗМІНСЬКИЙ
Сергій Сергійович

– начальник сектору реагування
патрульної поліції №1 Хмільницького
відділення поліції Калинівського ВП ГУНП
у Вінницькій області, майор поліції
(за згодою);

СОЛОДНЮК
Вадим Вікторович

- завідувач сектору взаємодії із суб’єктами
обов’язкового технічного контролю
регіонального сервісного центру ГСЦ МВС
у Вінницькій області, філія ГСЦ МВС
( за згодою);

ДЕМЧИК
Леонід Михайлович
РИБАК
Іван Миколайович

ГОНЧАРУК
Володимир Миколайович

– директор
ПП «Віннницяавтотранссервіс»
(за згодою);
– голова громадської організації
Хмільницьке об’єднання «Інваліди
Чорнобиля та учасники ліквідації
Чорнобильської катастрофи» (за згодою);
– голова спілки ветеранів війни в Афганістані
м. Хмільник та Хмільницького району
(за згодою);

КОВАЛЬСЬКИЙ
Валентин Дмитрович

– голова громадської організації «Спілки
учасників АТО м. Хмільника та
Хмільницького району» (за згодою);

ТКАЧ
Володимир Володимирович

– голова Хмільницької районної організації
Всеукраїнської громадської організації
«Антикримінальний вибір» (за згодою);

КАЛІНІЧЕНКО
Віталій Олександрович

– голова Хмільницької районної
громадської організації ветеранів України
(за згодою);

КУЧМАР
Михайло Миколайович

- голова Хмільницької районної організації
«Українське товариство мисливців та

рибалок» ( за згодою);
ЧЕРВІНСЬКИЙ
Ігор Феліксович
МАШКОВСЬКА
Олена Юріївна
ТАРАСЮК
Катерина Володимирівна

- керівник спілки Хмільницького району
товариства поляків України
ім. Падеревського ( за згодою);
- голова громадської організації
«Садівниче товарство « Дачний»
( за згодою);
- голова Хмільницької районної організації
товариства Червоного Хреста Вінницької
Обласної організації товариства Червоного
Хреста ( за згодою)

Відсутні на засіданні члени конкурсного комітету:
ГРИНЧИШИН Віктор Володимирович
- знаходиться у відпустці за
поважними сімейними обставинами.
ГОЛУБ Інни Валентинівни – знаходиться на лікарняному.
ГАНЗІЙ Юрій Анатолійович – знаходиться на лікарняному.
КУЗМІНСЬКИЙ Сергій Сергійович – знаходиться у відряджені.
РИБАК Іван Миколайович – знаходиться у відряджені.
ГОНЧАРУК Володимир Миколайович - знаходиться на лікарняному.
КОВАЛЬСЬКИЙ Валентин Дмитрович – знаходиться у відряджені.
ТКАЧ Володимир Водолимирович – знаходиться у відряджені.
Відсутніх без поважних причин: Немає.
Відповідно до пункту 47 Постанови Кабінету Міністрів України від
03.12.2008 №1081 (зі змінами ) «Про затвердження Порядку проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального
користування» в присутності не менше як половини складу, в тому числі
голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів
можна приймати рішення за результатами конкурсу. У разі рівного поділу
голосів вирішальний є голос головуючого.
Пропозиція розпочати засідання конкурсного комітету.
Члени конкурсного комітету голосували – « За» - 11, «проти» - 0
Рішення прийнято одноголосно.
Порядок денний:
1. Інформування членів Конкурсного комітету про умови конкурсу,
номери та назви об’єктів конкурсу.
2. Заслухування результатів перевірки достовірності інформації,
викладеної в документах, поданих превезіниками –претендентами, яка була
подана в конвертах з позначкою «№1».

3. Прийняття рішення допущення ( недопущення) до участі в конкурсі
автомобільного перевізника.
4. Відкриття конвертів з позначкою «№2», які містять документи з
інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізникпретендент.
5. Підрахунок балів та визнання переможців конкурсу.
1. Проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять
за межі території Хмільницького району відповідно до оголошеного
конкурсу на офіційному сайті Хмільницької райдержадміністрації
30.07.2020 та у районній газеті «Життєві Обрії» №29 від 31.07.2020р.
(інформація секретаря конкурсного комітету, провідного спеціаліста відділу
ЖКГ, містобудування, архутеткури, енергетики та захисту довкілля
райдержадміністрації Васильченко О.М.) та визначення переможців у
конкурсі.
СЛУХАЛИ:
ВАСИЛЬЧЕНКО Олександра Михайлівна - секретарь конкурсного
комітету провідного спеціаліста відділу ЖКГ, містобудування, архутеткури,
енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації
доповіла про
проведення оголошення конкурсу на приміських автобусних маршрутах
загального користування, що не виходять за межі Хмільницького району
(внутрішньорайонні маршрути) ( далі Конкурс).
Зокрем про таке:
Хмільницька районна державна адміністрація оголосила конкурс із
визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних
маршрутах загального користування , що не виходять за межі Хмільницького
району (внутрішньорайонні маршрути) ( далі Конкурс) на підставі Закону
України «Про автомобільний транспорт», Постанов Кабінету Міністрів
України від 3 грудня 2008року № 1081 «Про затвердження Порядку
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування» ( далі Порядок) та від 07 лютого 2018 року № 180
«Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на автобусному маршруті загального користування»,
розпоряджень голови Хмільницької райдержадміністрації від 29 липня
2020року № 197 «Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять
за межі території Хмільницького району ( внутрішньорайонні маршрути)» та
від 27 серпня 2020 року № 224 «Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 29 липня 2020року № 197 «Про проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах
загального користування, що не виходять за межі території Хмільницького
району ( внутрішньорайонні маршрути)».
Умови конкурсу із визначення автомобільних перевізників на
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять
за межі Хмільницького району, затверджені розпорядженням голови

Хмільницької райдержадміністрації від 03 червня 2020року № 155,
зареєстрованого в
Центрально-Західним міжрегіональним управлінням
Міністерства юстиції (м.Хмельницький) 17.06.2020року за №102/102 та
погодженого Антимонопольним комітетом України від 29. 05.2020р. № 5202/809 та державною регуляторною службою України від 10.03.2020р. №10,
якими визначаються умови перевезення пасажирів, що повинні виконувати
автомобільні перевізники, які будуть визначені переможцями на
відповідному об’єктів конкурсу.
Основні характеристики об’єктів конкурсу:
№
з/п

Назва
маршруту

1

Хмільник
АС –
Великий
Митник

2

3

4

5

Хмільник
АС –
Сальниця
– Гнатівка

Хмільник
АС –
Чеснівка
Хмільник
АС Уланів АС
– Сміла

Хмільник
АС –
Голодьки

№
маршр
уту

Номери
рейсів

41х - 48х

115х120х,
141х144х

75х-78х

131х 134х

159х174х,299х
- 301х

Протяжні
Час
Періодичні Режим
сть
відправлення з
сть
руху
маршрут початкового виконання
у,
пункту та час перевезень
(км) відправлення з
кінцевого
пункту

5:10

6:05

7:10
9:55

7:35 Щочетверга Звичайний
та
10:30 щонеділі

11:05

12:40

7:20

8:30

10:10

11:00

12:00

13:00

8:25

9:00

Мінімаль Місць
на
для
кількість сидіння
автобусів
для
виконанн
я рейсів
(без
врахуван
ня
резерву)

9

34/21
/30

1

30

Звичайний

1

24

Щочетверга Звичайний
, щосуботи

1

15

13:30

14:00

6:15

1

15

13:00

Постійно
щочетверга, Звичайний
щосуботи
13:50 та щонеділі

6:45

7:15

7:45
8:45
12:30
14:30
16:20
17:30
9:15
10:15

Постійно,
щоденно.
8:15 Щоденно Звичайний
9:15 крім суботи
13:00
15:00 Щоденно
16:50 крім Сб та
Нд
18:00
9:45 Постійно
10:45 щочетверга

23

33

10,6/
9

Постійно,
щоденно

7:05

18
1

7:25

6

7

8

9

Хмільник
АС –
Крутнів

Уланів АС Крижанівка Хмільник АС
ч/з Рибчинці,
Уланів АС Крижанівка –
Рибчинці

Хмільник
АС –
Думенки

Хмільник АСХутори
Кривошиїнець
кі ч/з
Чернятинці,
Сербанівку

131х144х

12:25

12:50

5:40

10:40
11:20

Постійно,
щоденно
11:40 Щоденно,
крім суботи Звичайний
14:00 та неділі
10:10 Постійно,
щосуботи
12:00
14:00 Щонеділі

16:30

17:10 Щоп’ятниці

5:30

6:30

11:30

13:10 Щочетверга
та щонеділі

14:10

15:10 Щоп’ятниці

17:10

18:10 Постійно,
щоденно

5:10

Постійно,
щочетверг
а та
7:35
щонеділі,
рейси 2210:30 23х через
с.Сербанів
ку,
12:40
рейс 24-х
через
с.Чернятин
ці
6:00
Постійно,
щочетверг
а та
щонеділі

11:00
30/49
/23

12:30
8:30

249х/250х

1х -10х

Постійно
щочетверга, Звичайний
та щонеділі

9/10

105х-108х,
321х/322х

27/31
/33

7:10
9:55

23х-24х

5:10
Хмільник
АС –

49х-56х,
39х/40х,

26/23

24

1

21

1

18

Постійно,
щоденно
Звичайний

21х-22х,
43х-44х,
45х-46х,

1

7:20

16/18

11:05

10

7:50

6:05

ЧудинівціКуманівці

11

12

Хмільник
АС Широка
Гребля

Хмільник
АС Ступник

69х-72х

263х294х

/9

13

42

з с.Березни
, постійно
щоденно,
крім
четверга та
неділ
з с.
Соколова
постійно,
щоденно,
крім субот
з
с.Куманівц
і, постійно
щочетверг
а та
щонеділі
з с.
Соколове ,
постійно
щочетверг
а та
щонеділі
з
с.Чудинівц
і, постійно,
щочетверг
а та
щонеділі
з с.Березни
постійно,
щоденно,
крім
суботи та
неділі

5:30

6:10

6:35

07:00

7:30

7:55

9:00

9:45

10:25

10:55

11:30

12:25

15:10

16:20

17:20

18:40

5:50
6:45
8:00
9:40

6:20
7:25
8:35
11:05

12:40

15:00

16:15

17:10

17:45

18:30

5:50
6:45
8:00
11:30
12:40
16:15
17:55

6:20 Щочетв
7:25 ерга та
8:35 щонеді
лі
12:05
15:00
17:10
18:30

6:00

7:10

12:45

14:00

Щоден
но крім
четверг
а та
неділі

Постій
но
щочетв
ерга

Звичайний

1

18

Звичайний

1

18

13

Хмільник
АСКачанівкаСкаржинці

203х204х,

24/14
,5

205х210х,
211х228х

8:00

8:50

10:35

11:10

11:45

12:30

14:45

15:30

6:30

7:00

11:35

Виключно
щочетверга
9:20 та щонеділі
до
11:05 Качанівки
12:05

12:35

13:05

15:00

15:30

16:00

16:40

18:00

18:30

6:45

7:35

Щоденно

8:15

8:50

Щоденно
до
Звичайний
Качанівки
крім Чт та
Нд
Щоденно,
крім Чт,
Пт та Нд
Щоп’ятни
ці до
Скарженці

7:35
8:45
10:00

14

Хмільник
АСКачанівкаСемки
(Сулківка)

175х176х,
177х178х,
179х180х,

15

Хмільник
АСТерешпіль

231х234х,
23

1

18

1

18

1

18

8:05

17/14
,5/26

183х196х

Щоденно
крім Чт та
Нд
Щоденно
крім Чт та
Звичайний
Нд до
Качанівки

12:45

13:30

12:45

13:55

15:45

16:30

17:45

18:30

5:30

6:05

8:15

9:00

9:45

10:35

11:10

12:00

12:40

13:30

6:00

7:00

11:30

12:20

7:00
9:10

7:55 Щоден
10:10 но,
крім Чт
та Нд

Щоденно,
крім Чт та
Нд
Щоденно
Чт та Нд
до
Качанівки
Щочетверг
а та
щонеділі

Щочетверг
а та
щонеділі
до
Сулківка

Звичайний

235х244х

16

Хмільник
АССулківка
ч/з
Великий
Митник

27

6:00
7:20
8:40
10:30

6:40
8:00 Виключно
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2. Документи для участі в конкурсі автомобільні перевізники подали в
обсязі, що визначені Порядком, на кожний об’єкт конкурсу окремо, у
закритому конверті з позначкою №1 та конверті з позначкою №2 ( який
містить заяву).
Документи по факту приймались до 16:00год. 21 серпня 2020 року
включно ( в оголошені до 24 серпня)
У зв’язку з проведенням противірусних заходів ( обмеження присутності
осіб при проведенні різних заходів в кількості) усі особи, які представляють
інтереси перевізників-претендентів на конкурсі попередженні про розгляд
конкурсних пропозицій без їх участі ( пункт 45 вище зазначеної Постанови).
Усі пропозиції щодо участі у конкурсі, які надійшли, були зареєстровані
у журналі. Після відкриття конвертів №1 було складено відповідний акт. У
журналі реєстрації заяв до конкурсного комітету зареєстровані документи
претендентів на участь у оголошеному конкурсі ( номер запису у журналі
обліку поданих документів претендентів) наступних перевізників:
1) н.з. 01;02;03;04;05;06;07 від 25.08.2020 ТОВ « ЕКСПРЕС-АВТО»;
2) н.з. 08 від 25.08.2020 ФОП «Якубівський В.В.»;
3) н.з. 09 від 25.08.2020 ФОП «Бонсевич В.Ю.»;
4) н.з. 10 від 25.08.2020 ФОП «Домбровський В.В.»;
5) н.з. 11;12;13 від 25.08.2020 ФОП «Бурдинський О.В».
25.08.2020 року відділом ЖКГ, містобудування, архітектури, енергетики
та захисту довкілля райдержадміністрації у складі: Гринчишин В.В. –
начальник відділу ЖКГ, містобудування, архітектури, енергетики та захисту
довкілля, головний архітектор райдержадміністрації та Васильченко О.М. –
провідного спеціаліста відділу ЖКГ, містобудування, архітектури,
енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації було відкрито конверти
№1 з документами претендентів на участь у Конкурсі автомобільних

перевізників, перевірено комплектність поданих документів згідно статті 46
Закону україни «Про автомобільний транспорт» за формою згідно з
додатками 1-4 ( відповідно до Постанови) та складено акт відкриття.
Відповідно до пункту 37 Порядку, на запити райдержадміністрації про
надання інформації про перевізників-претендентів станом на 02 вересня 2020
року надійшла інформація від департаменту патрульної поліції управління
патрульної поліції у Вінницькій області та від державної служби України з
безпеки на транспорті. Інформацію щодо дорожньо-транспортних пригод, які
доведені у судовому порядку, які стались протягом року до 14.08.2020р у
претендентів– перевізників - інформація відсутня. Інформація щодо ліцензії
та транспортних засобів усіх претендентів-перевізників була перевірена за
допомогою системи «Електронний кабінет перевізника», яка доступна на
вебсайті e-services.dsbt.gov.ua. Також прийшов лист від Головного сервісного
центру МВС регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Вінницькій
області, що надана інформація стосовно транспортних засобів
вищезазначених перевізників-претендентів відповідає дійсності, але виявлені
деякі розбіжності, а саме механічні недоліки щодо номерів тимчасових
реєстраційних талонів. Іншої інформації на запити райдержадміністрації не
надходило.
СЛУХАЛИ інформацію від членів конкурсного комітету:
СОЛОДНЮК
Вадим Вікторович
- член конкурсного комітету,
завідувач сектору взаємодії із суб’єктами
обов’язкового технічного
контролю регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Вінницькій області,
філія ГСЦ МВС надав інформацію про претендентів – перевізників:
1) ТОВ «ЕКСПРЕС-АВТО» термін дії протоколу обов’язкового
технічного контролю транспортного засобу ПАЗ 4234 з реєстраційними
номерними знаками АВ 0349 ВО закінчився 20.06.2020р.;
2) ФОП «Бонсевич В.Ю.» протокол обов’язкового технічного контролю
транспортного засобу БОГДАН А-06900 з реєстраційними номерними
знаками АВ 9806 ЕО не дійсний ;
3) ФОП «Якубівський В.В.» протокол обов’язкового технічного
контролю транспортного засобу БОГДАН А-091 з реєстраційними
номерними знаками АВ 6809 АН анульований.
ДЖУЛЕПА Андрій Анатолійович – старший інспектор відділу
безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у Вінницькій
області, майор поліції, повідомив, що відповідно до статті 45 Закону України
« Про автомобільний траспорт» до участі в конкурсі не допускаються
автомобільні перевізники, які подали до участі в конкурсі документи, що
містять недостовірну інформацію та не відповідають вимогам статті 34 цього
закону, а саме утримувати транспортні засоби в належному тенічному і
санітарному стані.
3. За підсумками попередньої перевірки достовірності поданої
інформації перевізникам-претендентами та повноти і якості поданих

документів із конвертів №1, виявлено недоліки у трьох претендентівперевізників, а саме ТОВ « ЕКСПЕР-АВТО», ФОП «Бонсевич В.Ю.» та ФОП
«Якубівський В.В.»
Пропозиція допустити до конкурсу лише двох перевізниківпретендентів до участі у Конкурсі, а саме ФОП «Бурдинський О.В.» та ФОП
«Домбровський В.В», в документах із конвертів №1 не виявлено недоліків та
вся інформація достовірна.
Члени конкурсного комітету голосували – « За» - 11, «проти» - 0
Рішення прийнято одноголосно
4. Таким чином, можемо приступати до безпосереднього відкриття
конвертів №2 з документами даних претендентів –перевізників із заявами
щодо участі у конкурсі на конкретних маршрутах, поданих на Конкурс та
визначення переможців на його об’єктах. Конверти відкривались в порядку
їх надходження згідно журналу реєстрації.
Пропозиція перейти до розгляду заяв на здобуття права на перевезення
пасажирів на об’єктах конкурсу із одним учасником. Після чого приступити
до розгляду заяв перевізників на об’єкти, де претендентів двоє, повести
підрахунок балів та розпочати голосування.
Члени конкурсного комітету голосували – « За» - 11, «проти» - 0
Рішення прийнято одноголосно
Переходимо до розгляду заяв згідно визначеної послідовності та у
черговості визначеній у оголошенні.
1) На об’єкти конкурсу №1 – 12 заявок не поступило.
Пропозиція організатору перевезень включити їх як об’єкти до
наступного Конкурсу.
Члени конкурсного комітету голосували – « За» - 11, «проти» - 0
Рішення прийнято одноголосно
2) За підсумками відкриття конверту №2 із заявою на участь у Конкурсі з
визначення автомобільних перевізників для здійснення пасажирських
перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування,
що не виходять за межі Хмільницького району, об’єкт №13, відповідно до
чинного законодавства України, Постанови кабінету Міністрів україни від
03.12.2008р. №1081 «Про затвердення Порядку проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»
(із змінами) ) (далі Порядок) в Конкурсі приймає участь лише один
перевізник-претендент, який відповідає вимогам статей 45 і 46 Закону
України «Про автомобільний транспорт». Конкурсний комітет шляхом
голосування, без застосування бальної системи оцінки, може приймати
рішення про надання права перевізнику – претенденту здійснювати
перевезення пасажирів на об’єкті конкурсу. В зв’язку з чим підрахунок балів
проводитись не буде і даний претендент-перевізник визнається переможцем
конкурсу, згідно п.13 Порядку.

В результаті обговорення та враховуючи відсутність у перевізникапретендента транспортних засобів для перевезення осіб з обмеженими
можливостями, які будуть виконувати перевезення на маршруті, у
відповідності до вимог статті 44 Закону України «Про автомобільний
траспорт» (Умови конкурсу п.9. абзац 3) та не відповідають додатковим
умовам щодо наявності у перевізника GPS систем (Умови конкурсу п.14.
абзац 2), прийнято рішення, а саме:
Пропозиція на об’єкті Конкурсу №13 приміському автобусному
маршруті сполучення «Хмільник АС – Качанівка – Скаржинці» визнати
переможцем перевізника ФОП «Бурдинський О.В.» з пропозицією укласти
договір терміном на 5 (п’ять ) років, згідно статті 44 Закону України з
урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобовязань щодо оновлення
парку автобусі, які будуть повністю відповідати всім умовам конкурсу .
Члени конкурсного комітету голосували – « За» - 11, «проти» - 0
Рішення прийнято одноголосно
3) За підсумками відкриття конверту №2 із заявою на участь у Конкурсі з
визначення автомобільних перевізників для здійснення пасажирських
перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування,
що не виходять за межі Хмільницького району, об’єкт №14, відповідно до
чинного законодавства України, Постанови кабінету Міністрів україни від
03.12.2008р. №1081 «Про затвердення Порядку проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»
(із змінами) ) (далі Порядок) в Конкурсі приймає участь лише один
перевізник-претендент, який відповідає вимогам статей 45 і 46 Закону
України «Про автомобільний транспорт». Конкурсний комітет шляхом
голосування, без застосування бальної системи оцінки, може приймати
рішення про надання права перевізнику – претенденту здійснювати
перевезення пасажирів на об’єкті конкурсу. В зв’язку з чим підрахунок балів
проводитись не буде і даний претендент-перевізник визнається переможцем
конкурсу, згідно п.13 Порядку.
В результаті обговорення та враховуючи відсутність у перевізникапретендента транспортних засобів для перевезення осіб з обмеженими
можливостями, які будуть виконувати перевезення на маршруті, у
відповідності до вимог статті 44 Закону України «Про автомобільний
траспорт» (Умови конкурсу п.9. абзац 3) та не відповідають додатковим
умовам щодо наявності у перевізника GPS систем (Умови конкурсу п.14.
абзац 2), прийнято рішення, а саме:
Пропозиція на об’єкті Конкурсу №14 приміському автобусному
маршруті сполучення «Хмільник АС – Качанівка – Семки ( Сулківка)»
визнати переможцем перевізника ФОП «Бурдинський О.В.» з пропозицією
укласти договір терміном на 5 (п’ять ) років, згідно статті 44 Закону України
з урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобовязань щодо оновлення
парку автобусі, які будуть повністю відповідати всім умовам конкурсу .
Члени конкурсного комітету голосували – « За» - 11, «проти» - 0
Рішення прийнято одноголосно

4) За підсумками відкриття конверту №2 із заявою на участь у Конкурсі з
визначення автомобільних перевізників для здійснення пасажирських
перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування,
що не виходять за межі Хмільницького району, об’єкт №15, відповідно до
чинного законодавства України, Постанови кабінету Міністрів україни від
03.12.2008р. №1081 «Про затвердення Порядку проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»
(із змінами) ) (далі Порядок) в Конкурсі приймає участь лише один
перевізник-претендент, який відповідає вимогам статей 45 і 46 Закону
України «Про автомобільний транспорт». Конкурсний комітет шляхом
голосування, без застосування бальної системи оцінки, може приймати
рішення про надання права перевізнику – претенденту здійснювати
перевезення пасажирів на об’єкті конкурсу. В зв’язку з чим підрахунок балів
проводитись не буде і даний претендент-перевізник визнається переможцем
конкурсу, згідно п.13 Порядку.
В результаті обговорення та враховуючи відсутність у перевізникапретендента транспортних засобів для перевезення осіб з обмеженими
можливостями, які будуть виконувати перевезення на маршруті, у
відповідності до вимог статті 44 Закону України «Про автомобільний
траспорт» (Умови конкурсу п.9. абзац 3) та не відповідають додатковим
умовам щодо наявності у перевізника GPS систем (Умови конкурсу п.14.
абзац 2), прийнято рішення, а саме:
Пропозиція на об’єкті Конкурсу №15 приміському автобусному
маршруті сполучення «Хмільник АС – Терешпіль» визнати переможцем
перевізника ФОП «Бурдинський О.В.» з пропозицією укласти договір
терміном на 5 (п’ять ) років, згідно статті 44 Закону України з урахуванням
поданих інвестиційних проектів-зобовязань щодо оновлення парку автобусі,
які будуть повністю відповідати всім умовам конкурсу .
Члени конкурсного комітету голосували – « За» - 11, «проти» - 0
Рішення прийнято одноголосно
5) За підсумками відкриття конверту №2 із заявою на участь у Конкурсі з
визначення автомобільних перевізників для здійснення пасажирських
перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування,
що не виходять за межі Хмільницького району, об’єкт №16, відповідно до
чинного законодавства України, Постанови кабінету Міністрів україни від
03.12.2008р. №1081 «Про затвердення Порядку проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»
(із змінами) ) (далі Порядок) в Конкурсі приймає участь лише один
перевізник-претендент, який відповідає вимогам статей 45 і 46 Закону
України «Про автомобільний транспорт». Конкурсний комітет шляхом
голосування, без застосування бальної системи оцінки, може приймати
рішення про надання права перевізнику – претенденту здійснювати
перевезення пасажирів на об’єкті конкурсу. В зв’язку з чим підрахунок балів

проводитись не буде і даний претендент-перевізник визнається переможцем
конкурсу, згідно п.13 Порядку.
В результаті обговорення та враховуючи відсутність у перевізникапретендента транспортних засобів для перевезення осіб з обмеженими
можливостями, які будуть виконувати перевезення на маршруті, у
відповідності до вимог статті 44 Закону України «Про автомобільний
траспорт» (Умови конкурсу п.9. абзац 3) та не відповідають додатковим
умовам щодо наявності у перевізника GPS систем (Умови конкурсу п.14.
абзац 2), прийнято рішення, а саме:
Пропозиція на об’єкті Конкурсу №16 приміському автобусному
маршруті сполучення «Хмільник АС – Сулківка ч/з Великий Митник»
визнати переможцем перевізника ФОП «Домбровский В.В.» з пропозицією
укласти договір терміном на 5 (п’ять ) років, згідно статті 44 Закону України
з урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобовязань щодо оновлення
парку автобусі, які будуть повністю відповідати всім умовам конкурсу .
Члени конкурсного комітету голосували – « За» - 11, «проти» - 0
Рішення прийнято одноголосно.
5. Поступила пропозиція затвердити результати конкурсу в цілому.
Члени конкурсного комітету голосували – « За» - 11, «проти» - 0
Рішення прийнято одноголосно.

З протоколом засідання Конкурсного комітету з проведення конкурсу на
перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального
користування, шо не виходять за межі Хмільницького рвйону
(внутрішньорайонні маршрути), ознайомлені:
Голова конкурсного комітету
ШЕВЧЕНКО
– заступник голови райдержадміністрації
Юрій Сергійович
Секретар конкурсного комітету
ВАСИЛЬЧЕНКО
– провідний спеціаліст відділу ЖКГ,
Олександра Михайлівна містобудування, архітектури,
енергетики та захисту довкілля
Члени комітету:
ДЖУЛЕПА
– старший інспектор відділу безпеки
Андрій Анатолійович
дорожнього руху управління патрульної
поліції у Вінницькій області, майор поліції
СЛОБОДЯНЮК
– завідувач сектору з питань
Юрій Васильович
оборонної роботи, цивільного захисту
та взаємодії з правоохоронними
органами райдержадміністрації,
ШЕМЕТА
- начальник управління соціального
Олександр Петрович
захисту населення
Хмільницької райдержадміністрації;
СОЛОДНЮК
Вадим Вікторович
ДЕМЧИК
Леонід Михайлович

- завідувач сектору взаємодії із суб’єктами
обов’язкового технічного контролю
регіонального сервісного центру ГСЦ МВС
у Вінницькій області, філія ГСЦ МВС
– директор
ПП «Віннницяавтотранссервіс»

КАЛІНІЧЕНКО
– голова Хмільницької районної
Віталій Олександрович громадської організації ветеранів України
КУЧМАР
- голова Хмільницької районної організації
Михайло Миколайович «Українське товариство мисливців
та рибалок»
ЧЕРВІНСЬКИЙ
- керівник спілки Хмільницького району
Ігор Феліксович
товариства поляків України
ім. Падеревського
МАШКОВСЬКА
- голова громадської організації
Олена Юріївна
«Садівниче товарство « Дачний»
ТАРАСЮК
- голова Хмільницької районної організації
Катерина Володимирівна
товариства Червоного Хреста
Вінницької обласної організації
товариства Червоного Хреста

Підпис

