
ПротоколNч f __,

засiдання коtIкурсного KoMiTeTy з перевезеIIня пасажирiв tla пlicbKllx
автобусних ма ршрутах за гального користува HIIrl

13.09.2018 р. 11-00 пл.Itонотоп

Присутнi члени кошкурсного KoMiTery:
Заступник голови конкурсного KoMiTeTy Гапеева Л.А.
Секретар конкурсного KoMiTeTy Коваленко О.В.
Розанова О.М., Бойко О.В., Глошарлiн В.Ю., Щаниленrсо .Щ.Г., Бiбик М.В.,

Бiлоус В.В., Шумейко О.В., Зименко А.О., Льовшин Н.О., Бондаренко I.M.
На засiданнi конкурсного KoMiTeTy присутнi претенденти, якi беруть

участь у KoнKypci: ФОП Литвин М.П.

порядок денний: повторний розгляд конкурсних пропозицiй перевiзникiв -

претендентiв, якi беруть участь у KoнKypci, оголошеному в газетi <Конотопський
край> вiд 29.06.2018 J\Ъ 52 i прийняття рiшення для подання пропозицiй
органiзатору перевезень про визначення переможцiв.

Слухалш:
1. Заступника голови конкурсного KoMiTeTy Гапесву Л.А., яка

проiнформуваJIа, що вiдповiдно до рiшеннrl виконавчого KoMiTeTy вiд 26.06.2018
J\b 16З кПро оголошення конкурсу з перевезення пасажирiв автомобiльним
транспортом на мiських маршрутах заг€LгIьного користування J\bJ\l'g \4, 2>>

01.08.2018 вiдбулосъ засiдання конкурсного KoMiTeTy з визначення перевiзника за
об'ектом конкурсу автобусними маршрутами NqNg |4,Z. За результатами
голосування переможця конкурсу не було визначено.

06.08.2018 до виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради надiйшла скарга ФОП
Литвина VI.П. на рiшення конкурсного KoMiTeTy щодо визначення шереможця
конкурсу з перевезення пасажирiв на мiоьких маршрутах загального користування
JФNg 14,2 вiд 01.08.2018.

Виконавчим KoMiTeToM розглянуто скарry та прийнято рiшення вiд
i0.09.2018 J\Ъ 222 <Про розгляд скарги ФОП Литвина М.П. на рiшенtля
конкурсного KoMiTeTy щодо визначення переможця конкурсу з перевезення
пасажирiв на мiських маршрутах заг€tJIьного користування J\ЬJ\Ъ |4, 2 вiд
01.08.2018). ,Щаним рiшенням скасовано рiшення конкурсного KoMiTeTy щодо
визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирiв на мiських маршрутах
загаJIьного користування J\gjЮ \4, 2 вiд 01 .08.20l8, затверд)Itене рiшrенням
виконкому вiд 20.08.2018 М202 пПро результати конкурсу з перевезення
пасажирiв автомобiльЕим транспортоNi на мiських маршIрутах загаJIьного
користування J\ЪJ\Ъ \4, 2. та проведення повторного конкурсу>. Також вказаним

рiшенням виконкому передбачено винести повторно на розгляд конкурсного
KoMiTeTy матерiали, наданi на участь у KoнKypci, що вiдбувся 0l .08.20l 8.

Об'сктом конкурсу е автобуснi маршрути: Jф14 <3 школа - СПТУ-33>, та
.}Ф2 <вул.Рябошапка - завод "Мотордеталъ-Конотоп" (кiлъцевий)>.



2. Секретаря конкурсного KoMiTeTy Коваленко о,в,, яка оголосиJIа

конкурсну пропозицiю перевiзника-претендента та вiдзначила, що конкурсна

пройиuiя, надаНа ФоП ЛитвиН м.п. вiдповiдае yN{opa]\{ конкурсу та статяIvI 45 i

4ь Закону Украiъи "про автомобiльний транспорт",

в ходi проведення конкурсу заслуханi koнkypcнi пропозиlдiI перевiзника-

претендента, стосовно перевезення пасаrкирiв на заявлених ним автобусних

маршрутах., 
Ы обговореннi прийняв учаQть перевiзник-претенд'I'] який обцрунтував

запропоновану ним конкурсну пропозицiю та присутн1 члени конкурсного

*o*ir.ry, якi надавzUIи cBoi пропозицii по визначеннIо переможuiв конкурсу,

Вирiшили:

По об'екту конкурсу NЬ 1 маршрут Nb14 <<3 школа - СПТу_33>, маршрут

Nь2 <<вул.Рябошапка - завод 66Мотордеталь-КонотопоО (кiльrцеВий)школа

спту_33>
fIодали KoHKypcHi пропозицiI: ФоII Литвин м,п,

Поступила пропозицiя
Рекомендувати визнати перемOжцем Фоп Литвин м.п.

Голосували:
<За> - Гапеева Л.А.,

Щаниленко Д.Г., Бiбик М.В.,
Бондаренко I.M., Зименко А.О.

кУтримались>> - 0
<Проти> - 0

Голова конкурсного KoMiTery

Секретар конкурсного KoMiTery

Розанова о.М.

Бойко о.В.

,Щаниленко Д.Г.

Бондаренко I.M.

Шумейко О.В.

Розанова О.М., Бойко О.В., Глошарлiн В,Ю,,
Бiлоус В.В., Шумейко О.В., Льовшин Н,О,,

Л.А.Гашс€ва

O.B.ItoBaJtellKo

Бiлоус В.В.

Глошардiн В.Ю.

Бiбик М.В.

Зименко А.о.

Льовшин Н.о.

Переможцем конкурсу визначено Фоп Литвин м,п,

I


