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Про
затвердження
рішення
конкурсного
комітету
ЩОДО
визначення переможця конкурсу на
право перевезення пасажирів на
приміських автобусних марцірутах
загального користування, які не
виходять
за
межі
території
Христинівського району
Відповідно

до

статті

41

'

Закону

України

“Про

місцеві

державні

адміністрації'”, статей 7, 43, 44 Закону України “Про автомобільний транспорт”,
постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 “Про затвердження
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального

користування”,

враховуючи

рішення

конкурсного

комітету

з

організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських
автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі
території Христинівського району (протокол № 1/2018 від 26.10.2018):
1. Затвердити рішення конкурсного комітету з організації та проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах
загального користування, які не виходять за межі території Христинівського
району згідно протоколу № 1/2018 від 26.10.2018, що додається, по наступним
об’єктам конкурсу:
1.1. Об’єкт № 1 маршрут № 120 “м. Христинівка - с. Еребля” (через
смт. Верхнячка, с. Пеніжкове, с. Ліщинівка, с. Ботвинівка);
1.2. Об’єкт № 2 маршрут № 123 “м. Христинівка - с. Синиця” (через
с. Заячківка, с. Осітна, с. Кузьмина Еребля);
1.3. Об’єкт № 4 маршрут № 128 “м. Христинівка - с. Шельпахівка” (через
с. Ягубець);

1.4. Об’єкт № 5 маршрути № 129 “м. Христинівка - с. Веселівка” (через
с. Розсішки), № 135 “с. Ліщинівка- м. Христинівка” (через смт. Верхнячка);
1.5. Об’єкт № 6 маршрут № 138 “м. Христинівка - с. Заячківка” (через
с. Ягубець).
2. Скасувати рішення конкурсного комітету з організації та проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах
загального користування, які не виходять за межі території Христинівського
району згідно протоколу № 1/2018 від 26.10.2018 щодо об’єкту конкурсу № З
маршрути № 127 “м. Христинівка -

с. Вікторівка” (через с. Шукайвода),

№131 “м. Христинівка - смт. Верхнячка”, як таке, що суперечить встановленим
вимогам в частині допуску перевізника-претендента ФОП Найкус А.Ф. до участі
в конкурсі, який відповідно до поданої конкурсної пропозиції не надав:
- необхідної кількості транспортних засобів (2+1 транспортний засіб);
- копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на
користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за
останній квартал.
2.1. Оголосити повторний конкурс на дані маршрути.
3. Укласти договори на перевезення пасажирів з перевізниками, які
визначені

переможцями

конкурсу

на

приміських

автобусних

маршрутах

загального користування, та не запропонували для роботи на маршруті
транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними
можливостями - терміном на 1 рік.
4. Контроль

за

виконанням

розпорядження

покладаю

на першого

заступника голови районної державної адміністрації та управління регіонального
і

агропромислового

розвитку

та

інфраструктури

районної

державної

адміністрації.

Голова державної
адміністрації

Л. Денисюк

Протокол № 1/2018
засідання конкурсного комітету з організації та проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за
межі Христинівського району
26 жовтня 2018
м. Христинівка
Початок о 10:00 год.
Малий зал Будинку рад
вул. Соборна, 30
Присутні: Валюк Володимир Григорович - голова конкурсного комітету, Петрук Оксана
Анатоліївна - заступник голови конкурсного комітету, Кревсун Алла Миколаївна - секретар
конкурсного комітету, члени конкурсного комітету - Поляруш Сергій Федорович, Лебідь
Іван Іванович, Коваль Олександр Борисович, Марченко Володимир Федорович, Лебідь
Олексій Антонович.
Відсутнпчлени конкурсного комітету: Островський Сергій Анатолійович, Харук Павло
Федорович,
Бойко Володимир
Трохимович, Барченко
Микола
Олексійович,
Кулібаба Євгеній Леонідович
Порядок денний:
1. Про деякі питання в організації проведення конкурсу.
2. Відкриття конвертів з позначкою „№ 2” та підрахунок балів за бальною системою
оцінки пропозицій перевізників-претендентів.
3. Визначення переможців конкурсу на приміських автобусних маршрутах
загального користування, які виносились на конкурс.
Слухали:
По - першому питанню: інформацію голови конкурсного комітету, першого
заступника голови державної адміністрації Валюка В.Г., який повідомив членів конкурсного
комітету про регламент роботи та про те, що на даний конкурс було винесено 6 об’єктів
конкурсу, які включають 8 приміських автобусних маршрутів загального користування, а
також про наявність кворуму та запропонував проголосувати «За» відкриття конкурсу.
Голосували:
За -7
Проти - 0
Утримались - 0
Вирішили: конкурс вважати відкритим.
Члени конкурсного комітету

Результати голосування

Валюк Володимир Григорович

За

Петрук Оксана Анатоліївна

За

Поляруш Сергій Федорович

За

Лебідь Іван Іванович

За

Коваль Олександр Борисович

За

Марченко Володимир Федорович

За

Лебідь Олексій Антонович

За

З другого питання заступника голови конкурсного комітету, заступника начальника
управління - начальника відділу регіонального розвитку та інфраструктури управління
регіонального і агропромислового розвитку та інфраструктури райдержадміністрації
Петрук О.А., яка більш детально повідомила про об’єкти конкурсу документи на котрі
подали 6 перевізників, та доручила секретарю конкурсного комітету Кревсун А.М. відкрити
конверти № 2.
1.
Об’єкт 1. Маршрут № 120 «м. Христинівка - с. Гребля» (через смт. Верхнячка,
с. Пеніжкове, с. Ліщинівка, с. Ботвинівка) перевізник - претендент ТОВ
«Автотранссервіс». Присутній представник перевізника-претендента за довіреністю
Ліва Світлана Олексіївна.
2.
Об’єкт 2. Маршрут № 123 «м. Христинівка - с. Синиця» (через с. Заячківка, с.
Осітна, с. Кузьмина Гребля) перевізник - претендент ФОП Галушко Л.Б.
3.
Об’єкт 3. Маршрути №127 «м. Христинівка - с. Вікторівка» (через с.
Шукайвода), № 131 «м. Христинівка - смт. Верхнячка» надійшло дві заяви від
перевізника - претендента ТОВ «Круїз - Авто», присутній представник згідно
доручення Гончаренко С.І., та перевізника - претендента ФОП Найкус А.Ф..
4.
Об’єкт 4. Маршрут № 128 «м. Христинівка - с. Шельпахівка» (через Ягубець)
перевізник - претендент ФОП Галушко Л.Б.
5.
Об’єкт 5. Маршрути № 129 «м. Христинівка - с. Веселівка» (через с. Розсішки),
№ 135 «с. Ліщинівка - м. Христинівка» (через смт. Верхнячка) перевізник претендент ФОП Рога Р.В.. Присутній представник перевізника - претендента згідно
довіреності Решетник Володимир Олександрович.
6.
Об’єкт 6. Маршрут № 138 «м. Христинівка - с. Заячківка» (через Ягубець)
перевізники - претенденти відсутні
Члени конкурсного комітету розглядали пропозиції, задавали питання перевізникам претендентам.
Петрук О.А. повідомила присутніх про наступне:
За результатами перевірки поданих перевізниками-претендентами документів для
участі у конкурсі було виявлено недоліки у пропозиції ФОП Найкус А.Ф.. Згідно інформації
регіонального сервісного центру в Черкаській області ТСЦ № 7142, на транспортні засоби
поданні у конкурсній пропозиції відсутній обов’язковий технічний огляд. Крім того за
результатами перевірки виявлено відсутність серед обов’язкових документів додатку до
заяви, а саме копії податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на
користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за останній
квартал, а також подання на участі в конкурсі недостатньої кількості транспортних засобів,
1+1 замість 2+1.
Відповідно до пп. 1, 4 п. 12 Постанови КМУ від 03.12.2008 № 1081 «Про
затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування» організатор перевезень приймає рішення про
недопущення до участі в конкурсі перевізника - претендента, який подав неналежним чином
оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну
інформацію, не має достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень,
затвердженої обов'язковими умовами конкурсу. Тому необхідно прийняти законне рішення
щодо перевізника - претендента ФОП Найкус А.Ф., враховуючи вищезазначені недоліки.

Виступив:
член конкурсного комітету Коваль О.Б. з пропозицією залишити перевізника претендента ФОП Найкус А.Ф., як учасника конкурсу. Перевізник - претендент Найкус А.Ф.
пообіцяв проблемні питання, а саме проходження обов’язкового технічного контролю
транспортних засобів, найм працівників, вирішити в найкоротший термін. Та запевнив, що
необхідну кількість транспортних засобів він має в наявності.
Секретар конкурсного комітету Кревсун А.М. запропонувала проголосувати за зняття
перевізника - претендента ФОП Найкус А.Ф. з конкурсу.
Голосували:
За - 0
Проти - 7
Утримались - 0
Вирішили: Не підтримати пропозицію Кревсун А.М. та залишити кандидатуру
перевізника - претендента ФОП Найкус А.Ф. для участі в конкурсі.
Члени конкурсного комітету

Результати голосування

Валюк Володимир Григорович

Проти

Петрук Оксана Анатоліївна

Проти

Поляруш Сергій Федорович

Проти

Лебідь Іван Іванович

Проти

Коваль Олександр Борисович

Проти

Марченко Володимир Федорович

Проти

Лебідь Олексій Антонович

Проти

Щодо результатів голосування заступник голови конкурсного комітету Петрук О.А.
висловила свою окрему думку, що дане рішення суперечить встановленим вимогам та може
бути скасоване організатором перевезень.
Петрук О.А. повідомила, що відповідно до Переліку показників нарахування балів за
системою оцінки пропозицій автомобільних перевізників - претендентів, додаток 5 до
Порядку затвердженого постановою КМУ від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального
користування» перевізники претенденти набрали наступні бали згідно поданих документів:
Об’єкт конкурсу № 1
- ТОВ «Автотранссервіс» +30 балів згідно п.1 Переліку (разом 30 балів);
Об’єкт конкурсу № 2
- ФОП Галушко Л.Б. +30 балів згідно п.1 та +15 балів згідно п.10 Переліку (45 балів);
Об’єкт конкурсу № З
- ТОВ «Круїз - Авто» +30 балів згідно п.1, +1 бал п.2 (31 бал),
- ФОП Найкус А.Ф. + 15 балів згідно п.10 Переліку (15 балів),
Об’єкт конкурсу № 4
- ФОП Галушко Л.Б.+30 балів згідно п.1 та +15 балів згідно п.10 Переліку (45 балів);
Об’єкт конкурсу № 5
- ФОП Рога Р.В. +30 балів згідно п. 1 (30 балів).

З третього питання: голову конкурсного комітету, першого заступника голови
державної адміністрації Валюка В.Г., який запропонував:
1. На об’єкті конкурсу № 1 маршрут № 120 «м. Христинівка - с. Гребля» (через
смт. Верхнячка, с. Пеніжкове, с. Ліщинівка, с. Ботвинівка) переможцем визначити
перевізника -претендента ТОВ «Автотранссервіс».
Голосували:
З а -7
Проти - 0
Утримались - 0
Вирішили: визначити переможцем на об’єкті конкурсу № 1 маршрут № 120
«м. Христинівка - с. Гребля» (через смт. Верхнячка, с. Пеніжкове, с. Ліщинівка,
с. Ботвинівка) перевізника - претендента ТОВ «Автотранссервіс».
Члени конкурсного комітету

Результати голосування

Валюк Володимир Григорович

За

Петрук Оксана Анатоліївна

За

Поляруш Сергій Федорович

За

Лебідь Іван Іванович

За

Коваль Олександр Борисович

За

Марченко Володимир Федорович

За

Лебідь Олексій Антонович

За

2. На об’єкті конкурсу № 2 маршрут № 123 «м. Христинівка - с. Синиця» (через
с. Заячківка, с. Осітна, с. Кузьмина Гребля) переможцем визначити перевізника претендента ФОП Галушко Л.Б.
Голосували:
За -7
Проти - 0
Утримались - 0
Вирішили: визначити переможцем на об’єкті конкурсу № 2 маршрут № 123 «м.
Христинівка - с. Синиця» (через с. Заячківка, с. Осітна, с. Кузьмина Гребля) перевізника претендента ФОП Галушко Л.Б.
Члени конкурсного комітету

Результати голосування

Валюк Володимир Григорович

За

Петрук Оксана Анатоліївна

За

Поляруш Сергій Федорович

За

Лебідь Іван Іванович

За

Коваль Олександр Борисович

За

Марченко Володимир Федорович

За

Лебідь Олексій Антонович

За

3. На об’єкті конкурсу № 3 маршрути № 127 «м. Христинівка - с. Вікторівка» (через
с. Шукайвода), № 131 «м. Христинівка - смт. Верхнячка» переможцем визначити
перевізника - претендента ТОВ «Круїз-Авто». Перевізника-претендента ФОП Найкус А.Ф.
визнати таким, що зайняв II місце.
Голосували:
За -7
Проти - 0
Утримались - 0
Вирішили: визначити переможцем на об’єкті конкурсу № 3 маршрути № 127
«м. Христинівка - с. Вікторівка» (через с. Шукайвода), № 131 «м. Христинівка смт. Верхнячка» перевізника - претендента ТОВ «Круїз-Авто». Перевізника-претендента
ФОП Найкус А.Ф. визнати таким, що зайняв II місце.
Члени конкурсного комітету

Результати голосування

Валюк Володимир Григорович

За

Петрук Оксана Анатоліївна

За

Поляруш Сергій Федорович

За

Лебідь Іван Іванович

За

Коваль Олександр Борисович

За

Марченко Володимир Федорович

За

Лебідь Олексій Антонович

За

4. На об’єкті конкурсу № 4 маршрут № 128 «м. Христинівка - с. Шельпахівка» (через
с. Ягубець) переможцем визначити перевізника - претендента ФОП Галушко Л.Б.
Голосували:
З а -7
Проти - 0
Утримались - 0
Вирішили: визначити переможцем на об’єкті конкурсу № 4 маршрут № 128
«м. Христинівка - с. Шельпахівка» (через с. Ягубець) перевізника - претендента ФОП
Галушко Л.Б.
Члени конкурсного комітету

Результати голосування

Валюк Володимир Григорович

За

Петрук Оксана Анатоліївна

За

Поляруш Сергій Федорович

За

Лебідь Іван Іванович

За

Коваль Олександр Борисович

За

Марченко Володимир Федорович

За

Лебідь Олексій Антонович

За

5. На об’єкті конкурсу № 5 маршрути № 129 «м. Христинівка - с. Веселівка» (через с.
Розсішки), № 135 «с. Ліщинівка - м. Христинівка» (через смт. Верхнячка) переможцем
визначити перевізника - претендента ФОП Рога Р.В.
Голосували:
За -7
Проти - 0
Утримались - 0
Вирішили: визначити переможцем на об’єкті конкурсу № 5 маршрути № 129 «м
Христинівка - с. Веселівка» (через с. Розсішки), № 135 «с. Ліщинівка - м. Христинівка»
(через смт. Верхнячка) перевізника - претендента ФОП Рога Р.В.
Члени конкурсного комітету

Результати голосування

Валюк Володимир Григорович

За

Петрук Оксана Анатоліївна

За

Поляруш Сергій Федорович

За

Лебідь Іван Іванович

За

Коваль Олександр Борисович

За

Марченко Володимир Федорович

За

Лебідь Олексій Антонович

За

6. Об’єкт конкурсу № 6 маршрут № 138 «м. Христинівка - с. Заячківка» (через
с. Ягубець) виключити з реєстру автобусних маршрутів загального користування, які не
виходять за межі Христинівського району, так як його подали на конкурс четвертий раз, але
перевізник - претендент, вчетверте, відсутній.
Голосували:
За -7
Проти - 0
Утримались - 0

Вирішили: виключити маршрут № 138 «м. Христинівка -

с. Заячківка» (через
с. Ягубець) з реєстру приміських автобусних маршрутів загального користування, які не
виходять за межі Христинівського району.
Члени конкурсного комітету

Результати голосування

Валюк Володимир Григорович

За

Петрук Оксана Анатоліївна

За

Поляруш Сергій Федорович

За

Лебідь Іван Іванович

За

Коваль Олександр Борисович

За

Марченко Володимир Федорович

За

Лебідь Олексій Антонович

За

Голова

В.Г. Валюк
А.М. Кревсун

