П Р О Т О К О Л №2
засідання конкурсного комітету по визначенню перевізників пасажирів на регулярних
міських автобусних маршрутах загального користування м.Шепетівки
18 березня 2020 року
10-00 год.

м.Шепетівка
вул.Островського,4
мала зала, III 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,
економіки управління економічного розвитку;
3. Колеснік Олена Іллівна
- секретар конкурсного комітету, завідувач сектору
економіки управління економічного розвитку;
4. Мохнач Анатолій Петрович - начальник СРПП №3 Шепетівського
ВП ГУНП в Хмельницькій області;
5. Окорський Валерій Миколайович - голова Шепетівської спілки ветеранів
Афганістану ;
6. Герасименко Олег Ігорович
- голова ради ветеранів ;
7. Калугін Максим Анатолійович - представник відокремленого підрозділу
громадської організації „Хмельниччина.
Самооборона і контроль” ;
Присутні: Савчук Р.В. голова правління ПрАТ «Шепетівське АТП 16807»..
Під час проведення конкурсу проводився аудіо запис .
На засіданні конкурсного комітету зі складу конкурсного комітету з 14
чоловік присутні 7 членів , що становить 50 % до загальної чисельності складу..
Вихівський В.Б. : Хто за те, щоб розпочати засідання конкурсного комітету.
Голосували - за 6 одноголосно.
Пропоную затвердити наступний порядок денний засідання конкурсного комітету.
Порядок денний :
1. Проведення конкурсу на визначення перевізника пасажирів на регулярному
міському маршруту загального користування №11»3алізничний вокзал-Судилків».
Голосували:

з а -6 чол. - одноголосно.

Вихівський В.Б. ознайомив присутніх з обов’язковими та додатковими умовами
конкурсу на запропонований об’єкт конкурсу - маршрут №11
«Залізничний вокзал - Судилків», згідно рішення виконкому № 18 від 17.01.2020 року .
Колеснік О.І. : На конкурс подали документи 21.02.2020 року два претендентиперевізники - ПрАТ «Шепетівське АТП 16807» та Савчук Ф.В.

Кожний з претендентів подав документи в 2-х конвертах.
В конверті №1 перевізник ПрАТ «Шепетівське АТП 16807» заявив на
конкурс транспортні засоби :
основні: 1-УА№ ВХ1706 ВЕ ,2008 р.в., 27 сидячих з місцем водія;
ПАЗ 32054-07 ВХ 8326СК, 2008 р.в., 20 сидячих з місцем водія, 15 стоячих,
переобладнаний для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями;
резервний : А 307.50 МЕКСЕОЕ8-ВЕТМ2 8РКШТЕК 515 СБІ ВХ 3414 ВВ, 2009 р.в.,
23 з місцем водія .
В конверті №1 перевізник Савчук Фаїна Володимирівна заявила на конкурс
транспортні засоби :
основні:
МЕОРЬАМ М409Ь ВХ0398АА, 1989 р.в., 31 сидячих з водієм , 32 стоячих,
обладнаний для пасажирів з обмеженими можливостями;
ПАЗ 4234 ВХ 8087 ВТ, 2006 р.в., 31 сидячих з водієм , 20 стоячих ;
резервний : РУТА ВХ 2967 СН ,2014 р.в., 20 сидячих з водієм , 6 стоячих.
На засіданні конкурсного комітету відкрили конверти із заявами на участь у
конкурсі.
В конвертах №2 обидва перевізники ПрАТ «Шепетівське АТП 16807 « та Савчук
Фаїна Володимирівна подали заяви на об’єкт конкурсу - маршрут №11 «Залізничний
вокзал - Судилків».
Гринь О.М. - Регіональний сервісний центр МВС в Хмельниькій області направив
інформацію №31/22-857 від 16.03.2020р., згідно якої вказано , що
що всі транспортні засоби , подані ПрАТ «Шепетівське АТП 16807» на конкурс пройшли
обов’язковий технічний контроль та мають тимчасові рестраційні талони (договір
оренди).
Савчук Фаїна Володимирівна подала на конкурс власні транспортні засоби
МЕОРЬАХ Х409Е ВХ0398АА, ПАЗ 4234 ВХ 8087 ВТ та РУТА 25 ВХ 2967 СН , проте
на всі вказані транспортні засоби за договором оренди видано тимчасові реєстраційні
талони на ПрАТ «Шепетівське АТП 16807» .
За інформацією Укртрансбезпеки №2373/02/15-20 від 12.03.2020 року ПрАТ
«Шепетівське АТП 16807» має три несплачені штрафи в сумі 680 грн. (постанова від
08.01.2020 №141822), 1700 грн. (постанова від 10.01.2020 №14187) та 340грн. (постанова
від 16.01.2020 №141888) та наявна одна ДТП (загиблі-3, травмованиий -1).
ПП Савчук Ф.В.матеріально-технічна база - за договором про надання послуг
вул. Подільська, 38, смт. Нова Ушиця, Новоушицький р-н, Хмельницька область ,
несплачених штрафних санкцій немає, наявна дорожньо-транспортна пригода -1 ,
загиблі - 1 чол., травмованих немає.
Голова правління ПрАТ Савчук Р.В. надав квитанції про сплату наявних
штрафів та копію ухвали суду від 21.12.2019 року про закриття кримінального
впровадження у справі №484/4857/19 .
Секретар Колеснік О.І. надала інформацію про регулярність руху автобусів на
маршруті №11 «Залізничний вокзал - Судилків», який згідно договору №3/179 від
20.04.2017 року обслуговує ПрАТ «Шепетівське АТП 16807». Так за 2017 рік
регулярність руху на маршруті №11 становила - 72,4%, за 2018 рік - 87,9,2%, за 2019 рік
-61,4 %, січень- лютий 2020 року - 50,7 %. За період дії договору з 2017 по січень-лютий
2020 року -69,0%.
Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на
закритому засіданні.

Вихівський В.Б. : Поскільки на конкурс подали заяви два претенденти , відповідно до
п.42 постанови Кабінету Міністрів від 03.12.2008р. №1081 «Про затвердження Порядку
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті на автобусному
маршруті загального користування» конкурсний комітет визначає
переможця
з
використанням бальної системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів.
В зв’язку з тим. що перевізник ПрАТ «Шепетівське АТП 16807» як переможець
попереднього конкурсу, за період роботи мав регулярність руху на маршруті №11 за
період дії договору - 69% нище , ніж визначено умовами договору №3/179 від 20.04.2017
року (не менше 95%) - пропонується не нарховувати ПрАТ «Шепетівське АТП 16807»
бали по п.1. переліку показників нарахування балів (+30).
Голосували : 6 чол. - одноголосно.
Згідно показників, за якими оцінюються автомобільні перевізники-претенденти,
ПрАТ «Шепетівське АТП отримало 19 балів, а ФОП Савчук Ф.В. - -6 балів ( згідно п.46
Порядку ) не може бути визнаним переможцем, який посів друге місце, поскільки
набрала від’ємну кількість балів.
Перелік показників нарахування балів за системою оцінки пропозицій автомобільних
перевізників - претендентів на маршуті №11 «Залізничний вокзал - Судилків» додається.
Розглянувши та обговоривши конкурсну пропозиції перевізників-претендентів
ПрАТ «Шепетівське АТП 16807» та Савчук Фаїни Володимирівни , подані на об’єкт
конкурсу - маршрут №11 «Залізничний вокзал - Судилків « ., конкурсний комітет :
ВИРІШИВ:
1. Визнати переможцем конкурсу на маршруті №11 «Залізничний вокзал Судилків» перевізника ПрАТ «Шепетівське АТП 16807», який набрав більшу
кількість балів.
2. Рекомендувати організатору перевезень - виконавчому комітету:
укласти з переможцем конкурсу ПрАТ «Шепетівське АТП 16807» договір
про організацію перевезення пасажирів на міському автомобільному маршруті
загального користування №11 «Залізничний вокзал - Судилків» строком на 3 роки з
1 травня 2020 року до 30 квітня 2023 року .
Голосували : Вихівський В.Б. - за , Гринь О.М. - за ,
Герасименко О.І. - з а , Калугін М.А.- за,
Мохнач А.П. - за;
Окорський В.М. - за, ,
Рішення прийнято одноголосно .
Рішення конкурсного комітету оголошено в присутності голови правління ПрАТ
«Шепетівське АТП 16807» СавчукаР.В. , зауважень до прийнятих рішень не
надходило.
Голова конкурсного комітету
Секретар
Члени конкурсного комітету : / ]Гринь О.М7
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Герасименко О.І. { / \ ц "
Мохнач А.П.

Окорський В.М._і

