
 

Конотопська міська рада  

Виконавчий комітет 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                   

від     25.07.2018  №      194 

м. Конотоп 

  

     Про   результати    конкурсу  з  перевезення   пасажирів   

автомобільним  транспортом    на   міських     маршрутах    загального   

користування №№ 1–А, 5, 7, 9, 15 

 

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статей 7, 42-46 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», постанови Кабінету 

Міністрів України від 18.02.1997 №176 «Про затвердження Правил надання 

послуг пасажирського автомобільного транспорту», рішення виконавчого 

комітету міської ради від 31.05.2010 №157 «Про організацію пасажирських 

перевезень автомобільним транспортом на міських маршрутах загального 

користування» зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 

31.05.2018 № 129 «Про оголошення конкурсу з перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом на міських  маршрутах загального  

користування   №№ 1–А,5,7,9,15» та на підставі рішення конкурсного 

комітету з підготовки та проведення конкурсів з перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом (протокол від 10.07.2018) про результати 

конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських 

маршрутах №№ 1–А,5, 7,9,15, 

 

виконком міської ради  в и р і ш и в:  

 

1.Визнати конкурс за об’єктом конкурсу: № 1 - маршрут № 1-А 

«Вул.Рябошапка - завод ТОВ «Мотордеталь –Конотоп» (кільцевий через вул. 

Братів Лузанів)» таким, що не відбувся у зв’язку із відсутністю претендентів 

на участь у конкурсі. 

2.Визнати переможцем конкурсу з перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом на міському маршруті загального користування 

в звичайному режимі руху за об’єктами конкурсу: № 2 - маршрут №5 

«вул.Рябошапка – с.Калинівка», № 3 - маршрут №7 «вул.Будівельників – 

сел.Привокзальне»  – ПП «Корунд-С». 

3.Визнати переможцем конкурсу з перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом на міському маршруті загального користування 

в звичайному  
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режимі руху за об’єктом конкурсу № 4 - маршрут №9 «3-я школа – 

вул.Сарнавська» - ФОП Швець В.С.  

4. Визнати переможцем конкурсу з перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом на міському маршруті загального користування 

в звичайному режимі руху за об’єктом конкурсу № 5 -  маршрут №15 

«вул.Рябошапка - Рибгосп» - ФОП Ващенко С.М.  

5.Управлінню економіки Конотопської міської ради (начальник 

Гапєєва Л.А.) у 10-денний термін з дня опублікування даного рішення на 

офіційному веб-сайті міської ради підготувати необхідні документи для 

підписання сторонами договору про здійснення перевезень пасажирів за 

об’єктами конкурсу: № 2 -  маршрут №5 «вул.Рябошапка – с.Калинівка», № 3 

- маршрут №7 «вул.Будівельників – сел.Привокзальне»  з ПП «Корунд-С» 

строком на 5 років; № 4 - маршрут №9 «3-я школа – вул.Сарнавська» з ФОП 

Швець В.С. строком на 1 рік; № 5 -  маршрут №15 «вул.Рябошапка - 

Рибгосп» з ФОП Ващенко С.М. строком на 5 років. 

6. Управлінню соціального захисту населення Конотопської міської 

ради (начальник Розанова О.М.) укласти договір на відшкодування витрат за 

здійснення пільгових перевезень автомобільним транспортом на міських 

маршрутах загального користування за об’єктами конкурсу: № 2 -  маршрут 

№5 «вул.Рябошапка – с.Калинівка», № 3 - маршрут №7 «вул.Будівельників – 

сел.Привокзальне»  з ПП «Корунд-С» строком на 5 років; № 4 - маршрут №9 

«3-я школа – вул.Сарнавська» з ФОП Швець В.С. строком на 1 рік; № 5 - 

маршрут №15 «вул.Рябошапка - Рибгосп» з ФОП Ващенко С.М. строком на 5 

років. 

7. ПП «Корунд-С», ФОП Швець В.С., ФОП Ващенко С.М. забезпечити 

дотримання умов перевезення пасажирів згідно з рішенням виконавчого 

комітету від 31.05.2018 № 129 «Про оголошення конкурсу з перевезення 

пасажирів автомобільним транспортом на міських  маршрутах загального  

користування   №№ 1–А,5,7,9,15». 

8.Встановити тариф на перевезення пасажирів 4,0 грн. за одне 

пасажиро- перевезення на автобусному маршруті, що здійснюватиметься 

ФОП Швець В.С. 

9.Про хід виконання даного рішення виконавчого комітету міської ради 

інформувати міського голову до 01.09.2018 року. 

10.Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

від 31.05.2018 № 129 «Про оголошення конкурсу з перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом на міських  маршрутах загального  користування   

№№ 1–А,5,7,9,15». 

11.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Степанченка 

І.О. 

 

Міський голова                                                                         А.СЕМЕНІХІН                                                                     

Людмила Гапєєва 2 63 75 



 


