ПРОТОКОЛ № 11
засідання конкурсного комітету по організації та проведенню конкурсів з
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування
по конкурсу № 11
Дата проведення: 05 листопада 2018 року
Час проведення: 10 год. 00 хв. - 10 год. 50 хв.
Місце проведення: приміщення Хмельницької міської ради
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3, ІІ поверх (зелена зала засідань).

за

адресою:

Члени конкурсного комітету:
Бондаренко Андрій Євгенович

- заступник міського голови,
голова конкурсного комітету;

Шепурев Сергій Валерійович

в.о.
начальника
управління
транспорту та зв'язку, заступник
голови конкурсного комітету;

Костик Костянтин Олександрович

- завідувач сектору контролю
управління транспорту та зв’язку,
секретар конкурсного комітету
(без права голосу).

Добжанський Ігор Миколайович

- депутат Хмельницької міської ради;

Решодько Євген Олександрович

- старший інспектор відділу безпеки
дорожнього руху управління
патрульної поліції в Хмельницькій
області Департаменту патрульної
поліції;

Савчук Анатолій Миколайович

- голова Хмельницького товариства
молодих інвалідів Всеукраїнської
організації інвалідів «Союз
організацій інвалідів України»;

Середюк Вікторія Вікторівна

- голова громадської організації
«Автомайдан-Хмельниччина»;

Цимбалюк Ігор Анатолійович

- голова правління громадської
організації «ГРОМАДА ПОДІЛЛЯ».

Присутні:
Ковтун Олексій Сергійович

- головний інженер
ХКП «Електротранс»;

Кузьмін Петро Петрович

- директор ТОВ «Рембуд-транс»;

Мішин Олександр Володимирович

- перевізник-претендент;

Паламарчук Віктор Анатолійович

- директор ХКП «Електротранс»;
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Панчук Сергій Віталійович

- заступник начальника відділу
державного контролю та нагляду
за безпекою на транспорті
управління Укртрансбезпеки у
Хмельницькій області

Петринчук Юлія Костянтинівна

- заступник директора
ТОВ «Рембуд-транс»;

Смолінський Юрій Іванович

- головний спеціаліст управління
транспорту та зв’язку, представник
робочого органу по організації
забезпечення роботи конкурсного
комітету по організації та
проведенню конкурсів на
перевезення пасажирів
автомобільним транспортом у
м. Хмельницькому.

Також присутні представники різних засобів масової інформації.
Номери та назви об’єктів конкурсу: 1) маршрут № 47 «Перший Парковий Катіон».
Найменування
перевізників-претендентів:
відповідальністю «Рембуд-транс».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

товариство

з

обмеженою

1. Проведення конкурсу № 11 з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах
загального користування в м. Хмельницькому (маршрут № 47 «Перший Парковий Катіон»).
ВИСТУПИВ: голова конкурсного комітету - Бондаренко А.Є.
Хочу надати слово головному спеціалісту управління транспорту та зв’язку
Хмельницької міської ради, представнику робочого органу по організації забезпечення
роботи конкурсного комітету по організації та проведенню конкурсів на перевезення
пасажирів автомобільним транспортом у м. Хмельницькому Смолінському Ю.І. для
надання інформації щодо поданої конкурсної пропозиції.
ВИСТУПИВ: головний спеціаліст управління транспорту та зв’язку, представник
робочого органу по організації забезпечення роботи конкурсного комітету по організації
та проведенню конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом у
м. Хмельницькому - Смолінський Ю.І.
Для участі у конкурсі № 11 свої пропозиції подав лише один перевізникпретендент – товариство з обмеженою відповідальністю «Рембуд-транс». Інформація
щодо перевізника-претендента попередньо вже озвучувалась.
Згідно умов конкурсу, на маршрут № 47 «Перший Парковий - Катіон» повинно
працювати 9 машин класу А/В.
ТОВ «Рембуд-транс» заявило на конкурс 10 транспортних засобів (з урахуванням
резервних), з яких 4 машини класу ІІ та 6 машин - класу В. Транспортні засоби
відповідають умовам конкурсу.
У перевізника-претендента наявний автобус, пристосований для перевезення осіб з
обмеженими фізичними можливостями.

3

Вказаний перевізник-претендент відповідає вимогам ст.ст. 34, 45 та 46 Закону
України «Про автомобільний транспорт».
ВИСТУПИВ: голова конкурсного комітету – Бондаренко А.Є.
Відповідно до п. 13 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03.12.2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із
внесеними змінами), якщо перевізником-претендентом на один чи кілька об’єктів
конкурсу є тільки один автомобільний перевізник, він визнається переможцем у разі його
відповідності вимогам статей 45 і 46 Закону України “Про автомобільний транспорт”.
Згідно з п. 53 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03.12.2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із
внесеними змінами), строк дії договору (дозволу), який укладається (видається) за
результатами конкурсу, становить п’ять років.
Таким чином, ставлю на голосування пропозицію визначити переможцем
конкурсу № 11 товариство з обмеженою відповідальністю «Рембуд-транс» та надати
виконавчому комітету Хмельницької міської ради пропозицію про укладення з ним
договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального
користування в м. Хмельницькому, терміном на п’ять років. Прошу визначатись.
Прізвище, ім’я та
по-батькові члена
конкурсного
комітету
Бондаренко А.Є.
Шепурев С.В.
Добжанський І.М.
Решодько Є.О.
Савчук А.М.
Середюк В.В.
Цимбалюк І.А.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

+
+
+
+
+
+
+

По результатах засідання конкурсного комітету, на підставі розгляду поданих
документів і пропозицій перевізника-претендента - товариства з обмеженою
відповідальністю «Рембуд-транс», конкурсний комітет
ВИРІШИВ:
1. Відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та
постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року № 1081 «Про затвердження
Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування», надати виконавчому комітету Хмельницької міської ради
пропозицію визнати переможцем конкурсу № 11 товариство з обмеженою
відповідальністю «Рембуд-транс» та укласти з ним договір про організацію перевезення
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому,
терміном на п’ять років.
Голова конкурсного комітету

Бондаренко А.Є.

Секретар конкурсного комітету

Костик К.О.
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Члени конкурсного комітету:

Шепурев С.В.
Добжанський І.М.
Решодько Є.О.
Савчук А.М.
Середюк В.В.
Цимбалюк І.А.

