
П Р О Т О К О Л  № 1 

 

 засідання конкурсного комітету по визначенню перевізників 

 пасажирів  на регулярних міських  автобусних маршрутах загального  

користування  м.Шепетівки  

 

  10  квітня   2019 року                                                                                     м.Шепетівка 

10-00 год.                                                                                              вул.Островського,4  

                                                                                                               мала зала, ІІІ поверх 

 

        Головував :  1. Вихівський Володимир Броніславович  -  голова конкурсного  

                                                                  комітету, перший заступник міського голови, 

                        

            В засіданні конкурсного комітету взяли участь члени комітету:  

        

        2. Гринь Олександр Михайлович -  заступник голови конкурсного комітету,  

                                                                      начальник управління економіки 

 

        3.  Колеснік  Олена Іллівна         -  секретар конкурсного комітету,  начальник відділу 

                                                                  економіки управління економічного розвитку; 

 

.       4. Бабась Ганна Іванівна    -   начальник  юридичного відділу  міськвиконкому; 

 

        5. Герасименко Олег  Ігорович    -   голова ради ветеранів 

 

        6. Калугін Максим Анатолійович    -    представник відокремленого підрозділу  

                                                                       громадської організації „Хмельниччина.  

                                                                       Самооборона і контроль” 

   

         7. Окорський  Валерій Миколайович – голова  Шепетівської спілки ветеранів  

                                                                    Афганістану  

   8.  Поліщук Роман Володимирович – начальник патрульної поліції  Шепетівського   

                                                                        ВП ГУМП в Хмельницькій області 

 

         9. Чайка Микола Григорович   -  голова Шепетівської міської громадської  

                                                                  організації  «Союз Чорнобиль Україна «  

     

     Присутні : : Савчук Р.В.  голова правління ПрАТ «Шепетівське АТП 16807» ,  

                          представник   Укртрансбезпеки у Хмельницькій області  – старший 

державний інспектор відділу державного контролю та нагляду за державною безпекою на 

транспорті   Вакалюк Олег Вікторович,  журналіст газети «День за днем» Погребняк Ірина 

Леонідівна, журналіст газети «Шепетівський вісник» Літвінчук Євгена Олександрівна.             

 

Під час проведення конкурсу проводився аудіо запис . 

 

                    На засіданні конкурсного комітету  зі  складу конкурсного комітету  з 14 

чоловік  присутні  9 членів ,  що  становить 64,3 %  до загальної чисельності складу. 

   

Вихівський В.Б.  :  Хто за те, щоб розпочати  засідання конкурсного комітету. 

                       Голосували –  за – одноголосно 8 чол.  

Пропоную затвердити наступний порядок денний засідання конкурсного комітету.  

                    Порядок денний : 

        1. Проведення конкурсу  на визначення перевізника пасажирів на регулярних  

міських   маршрутах   загального користування . 

        Голосували : за - одноголосно 8 чол.   

               Конкурс оголошено на 3 об’єкти конкурсу , а саме : 



об’єкт 1 -  маршрут №2 „Залізничний вокзал – Залізничний вокзал  ”  

об’єкт 2 -  маршрут №5 «Залізничний вокзал -Автостанція» та маршрут №12  

                   „Залізничний вокзал – Д/к «Імпульс»  

об’єкт 3- маршрут №6-А   «Залізничний вокзал –  8 школа» . 

 

Вихівський В.Б. ознайомив присутніх  з  обов’язковими  та додатковими умовами  

                            конкурсу на  запропоновані об’єкти конкурсу ,  визначені рішенням 

виконкому   № 45 від 21.02.2019 року . 

      

 На конкурс подав документи  27.03.2019 року лише один перевізник  - ПрАТ 

«Шепетівське АТП 16807», який заявив на конкурс  транспортні засоби : 

                                                             РУТА 25  ВХ 2968СН , 2014 р.  
                                                                  ПАЗ 32053-07  ВХ 0197 СК, 2007 р. 
                                                                  МАN NL 202  ВХ0397АА, 1992 р. 
                                                                  ПАЗ 32053  ВХ4719СВ,2008 р. 
                                                                  ПАЗ 35054-07 ВХ 8326 СК, 2008 р. 
                                                                  БАЗ 22154 ВХ1361СВ, 2007 р. 
 

                На резервний траспорт  ПрАТ «Шепетівське АТП 16807» надав документи на 

автобус  ПАЗ 32054  ВХ 2049 АЕ   , який буде використовуватися на   заявлених 

маршрутах   об’єктів конкурсу  №1  ,  №2  та  №3.  

 

              За інформацією , наданою  Шепетівським ВП  ГУНП в Хмельницькій області  

№5109/124/04  від 09.04.2019 року,  випадків порушень правил дорожнього руху та 

дорожньо-транспортних пригод за перевізником та транспортними    засобами, 

заявленими на конкурс  ПрАТ «Шепетівське АТП 16807»  в 2019 році  не зареєстровано. 

 

               Управління Укрбезпеки у Хмельницькій області надали інформацію про 

відсутність  несплачених штрафних  штрафних санкцій , що були накладені не пізніше 20 

днів до дати проведення конкурсу. 

 

               Регіональний  сервісний центр в Хмельницькій  області   в листі №31/22-1223 від 

04.04.2019 р. надав  інформацію , що  станом на 04.04.2019 року,   автобуси  ПрАТ  

«Шепетівського АТП» , а саме :      ПАЗ 32053-07  ВХ 0197 СК, 2007 р. 

                                                                  МАN NL 202  ВХ0397АА, 1992 р. 
                                                                  ПАЗ 32053  ВХ4719СВ,2008 р. 
                                                                  ПАЗ 35054-07 ВХ 8326 СК, 2008 р. 
не пройшли  обов’язкового технічного контролю. 

 

                Голова правління ПрАТ «Шепетівське АТП 16807» ознайомив членів 

конкурсного комітету із оригіналами  та  надав  копії  протоколів  перевірки технічного 

стану  транспортного засобу  на  всі  заявлені автобуси,  включаючи резервний ,  

відповідно до яких станом на 10.04.2019 р. пройдено  ОТК  та визнано автобуси технічно 

справними. 

                 

          Відкрили конверти ПрАТ «Шепетівське АТП 16807» із  заявами на об’єкти конкурсу  

№2, №2а  та №2б . 

 

                    В конверті №2  подано заяву  на об’єкт № 1 -  маршрут №2 «Залізничний вокзал 

– Залізничний вокзал» , на який перевізник-претендент  заявив  на конкурс   основний  

автобус  :   

                                 РУТА 25  ВХ 2968СН,  2014 р.в., 20 сидячих з водієм ,  6 стоячих ; 

           резервний : ПАЗ 32054  ВХ 2049 АЕ , 2005 р.в., 24 сидячих місць з водієм ,12 стоячих. 

                      

                       В  конверті №2а  подано заяву  на об’єкт № 2 -  маршрут №5 «Залізничний   

вокзал – Автостанція» та  маршрут №12 «Залізничний вокзал – Д/к «Імпульс», на 

який  перевізник-претендент  заявив  на конкурс  автобуси, які  будуть 



використовуватися на автобусному  маршруті №5 «Залізничний вокзал –Автостанція»   

основні  автобуси  : 

      МАN NL 202  ВХ0397АА,     1992 р. в., 37 сидячих місць з водієм , 64 стоячих  

                                                            ( місця для осіб з порушенням рухових можливостей) ;  

      ПАЗ 32053  ВХ4719СВ, 2008р.в.,    24 сидячих місць з водієм ; 

      ПАЗ 35054-07 ВХ 8326 СК, 2008 р.в., 20 сидячих місць з водієм, 15 стоячих        

                                                              (переобладнаних для  перевезення пасажирів з  

                                                              обмеженими фізичними можливостями); 

                резервний автобус :  

                               ПАЗ 32054  ВХ 2049 АЕ , 2005 р.в., 24 сидячих місць з водієм ,12 стоячих.  

 

   та на маршрут №12 «Залізничний вокзал – Д/к «Імпульс»  основний автобус : 

                     БАЗ 22154 ВХ1361СВ, 2007 р.в., 15 сидячих з місцем водія ; 

              резервний автобус :  

                               ПАЗ 32054  ВХ 2049 АЕ , 2005 р.в., 24 сидячих місць з водієм ,12 стоячих.  

 

                         В конверті №2б подано заяву  на об’єкт № 3 -  маршрут №6-А  «Залізничний 

вокзал – 8 школа» , на  який  перевізник-претендент  заявив  на конкурс  основний  

транспортний засіб:    

     

            ПАЗ 32053-07  ВХ 0197 СК  , 2007 р. , пасажиромісткістю 22 сидячих  місця з водієм  

 

           резервний : ПАЗ 32054  ВХ 2049 АЕ , 2005 р.в., 24 сидячих місць з водієм ,12 стоячих.  

 

                        Рішення про результати конкурсу приймається   конкурсним комітетом на 

закритому засіданні.. 

 

                       1. Розглянувши та обговоривши конкурсну пропозицію  перевізника-

претендента  ПрАТ «Шепетівське АТП 16807»  подану  на об’єкт № 1 -  маршрут №2 

«Залізничний вокзал – Залізничний вокзал», в зв’язку з тим, що претендент один 

подав  заяву на конкурс, відповідно до п.13»Порядку проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України  №1081 від 03.12.2008р.,  

конкурсний комітет : 

 

ВИРІШИВ: 

 

                        1. Визначити переможцем конкурсу  на об’єкті  № 1 -  маршрут №2 

«Залізничний вокзал – Залізничний вокзал» перевізника  ПрАТ «Шепетівське АТП 

16807». 

                        2. Рекомендувати організатору перевезень – виконавчому комітету   укласти з 

переможцем  конкурсу договір про організацію  перевезення пасажирів на міському  

автомобільному маршруті загального користування №2 «Залізничний вокзал – 

Залізничний вокзал «  строком на  3 роки  з  01  травня 2019 року до 30 квітня  2022 

року. 

 

               Голосували :  Вихівський В.Б.  – за ,  Гринь О.М. - за ,    Бабась Г.І.  – за   ,     

                                       Герасименко О.І. – за ,  Калугін М.А.-  за, Окорський  В.М. – за,    

                                       Поліщук Р.В. -  за   ,      Чайка М. Г.  -  за . 

                            Рішення  прийнято  одноголосно. 

 

 

                      2.   Розглянувши та обговоривши конкурсну пропозицію  перевізника-

претендента  ПрАТ «Шепетівське АТП 16807»  подану  на об’єкт № 2 -  маршрут №5  

           

 



          «Залізничний   вокзал – Автостанція» та  маршрут №12 «Залізничний вокзал – Д/к 

«Імпульс»,  в зв’язку з тим, що претендент один подав  заяву на конкурс, відповідно 

до п.13»Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування», затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України  №1081 від 03.12.2008р.,  конкурсний комітет :  

 

                                                                            ВИРІШИВ: 

 

                 1. Визначити переможцем конкурсу  на об’єкті  № 2 -   маршрут №5 «Залізничний   

вокзал – Автостанція» та  маршрут №12 «Залізничний вокзал – Д/к «Імпульс» 

перевізника  ПрАТ «Шепетівське АТП 16807».    

 

                2. Рекомендувати організатору перевезень – виконавчому комітету   укласти з 

переможцем  конкурсу договір про організацію  перевезення пасажирів на міському  

автомобільному маршруті загального користування №5 «Залізничний вокзал – 

Автостанція « та №12 «Залізничний вокзал – Д/к «Імпульс»  строком на  3 роки  з  01  

травня 2019 року до 30 квітня  2022 року. 

            

             Голосували :  Вихівський В.Б.  – за ,  Гринь О.М. - за , Бабась Г.І.  – за ,   

                                     Герасименко О.І. – за ,  Калугін М.А.-  за, Окорський  В.М. – за,    

                                      Поліщук Р.В. -  за   ,      Чайка М. Г.  -  за . 

                            Рішення  прийнято  одноголосно. 

 

                    3.      Розглянувши та обговоривши конкурсну пропозицію  перевізника-

претендента  ПрАТ «Шепетівське АТП 16807»  подану  на об’єкт № 3- маршрут №6-А  

«Залізничний вокзал – 8 школа» ,  в зв’язку з тим, що претендент один подав  заяву  

на конкурс,  відповідно до п.13 »Порядку проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування», затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України  №1081 від 03.12.2008р.,  конкурсний комітет 

: 

 

ВИРІШИВ: 

                  

                       1. Визначити переможцем конкурсу  на об’єкті  № 3 - маршрут №6-А  

«Залізничний вокзал – 8 школа»  перевізника  ПрАТ «Шепетівське АТП 16807». 

 

                        2. Рекомендувати організатору перевезень – виконавчому комітету   укласти з 

переможцем  конкурсу договір про організацію  перевезення пасажирів на міському  

автомобільному маршруті загального користування №6-А «Залізничний вокзал – 8 

школа «  строком на  3 роки  з  01  травня 2019 року до 30 квітня  2022 року.  

 

              Голосували :  Вихівський В.Б.  – за ,  Гринь О.М. - за ,    Бабась Г.І.  – за   ,     

                                       Герасименко О.І. – за ,  Калугін М.А.-  за, Окорський  В.М. – за,    

                                       Поліщук Р.В. -  за   ,      Чайка М. Г.  -  за . 

                            Рішення  прийнято  одноголосно. 

 

            Рішення конкурсного комітету оголошено в присутності  голови правління  ПрАТ 

«Шепетівське АТП 16807»  Савчука Р.В. ,  зауважень  до прийнятих рішень  не надходило.  

 

          

 

 

 

 

 

 



 

   .    Члени конкурсного комітету  Герасименко О.І., Окорський  В.М,  Гринь О.М., 

Калугін М.А звернули увагу голови правління   ПрАТ  «Шепетівське АТП 16807» та 

представників контролюючих органів ( враховуючи, що ПрАТ  обслуговує в місті 12 

маршрутів із 15 діючих) на випадки  відмови водіїв перевізника у пільговому проїзді 

окремих категорій громадян , не видачі пасажирам квитків за проїзд , випадки порушень 

водіями Правил дорожнього руху, Правил надання послуг пасажирського автомобільного 

транспорту ( розмови по телефону та паління під час керування автобусом, перевезення 

пасажирів понад визначеної пасажиромісткості  автобуса, відсутності в салонах автобусів 

інформації про телефони  перевізника та страхової компанії ) .  

            Також, конкурсний комітет рекомендує організатору перевезень – виконавчому 

комітету Шепетівської міської ради на своєму  сайті розмістити інформацію про адреси та 

номери телефонів контролюючих органів для надання можливості пасажирам оперативно 

інформувати про випадки порушень законодавства  у сфері пасажирських перевезень.  

 

 

            

         Голова конкурсного комітету                                                            В.Вихівський  

 

         Секретар                                                                                                О.Колеснік  

 

         Члени  конкурсного комітету :  Бабась Г.І.  ____________________                           

 

Герасименко О.І.    ________________       Чайка М. Г.  ___________________ 

 

Гринь О.М.____________________            Калугін М.А.     ________________              

 

Окорський  В.М.  ________________          Поліщук Р.В.  __________________             

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


