
Протокол J\b

засiдання конкурсЕого koMiTery з перевезення пасажирiв на мiських
автобусних маршрутах загального користуваIIня

t0.11.2020 р. 14-00 м.Конотоп

Прпсутпi членп конкурсного KoMiTery:
Голова конкурсного KoMiTeTy Iноземцева Т.Г,
Секретар конкурсного KoMiTery KoBa;reHKo о,В,
Гапеева л.д., Майданевич Д.В., Колесник о.м., Колсонiк м.м., Розанова о,м,,

Горлач е.м., Назаренко М.В., Шумейко о.в., Ярмак Щ.I., Кузь С.е.
на засiданнi копкурсного koMiTeтy прпсутпi претендепти, якi беруть участь у

KoHKypci:
Засryпник диреIсгора Пп <Корунд - С> ,Щерев'янко н,м,

Порядок денний:
1.Розгляд конкурсних пропозицiй перевiзникiв - претендентiв, якi беруть )лIасть у

koHkypci з перевез."о ,ruau*ирiв автомобiльним транспортом на мiських маршрутах

загiшьноГо користУваннЯ NФ.fs i-д, |,з,4,g i прийнятгя рiшення дJUI подання пропозицiй

органiзатору перевезень про визначенrrя його переможцiв.

Слухали:
l. ГоловУ конкурсНого KoMiTeTy IноземцевУ Т.Г., яка оголосила цро цроведеншI

вiдповiдно до рiпlення виконавчого KoMiTery вiд 30.09.2020 }lb 199 <Про оголошення

кoнкypсyзПеpеBеЗeнEяпacuDкиpiвaвтoмoбiльниМц)aнcпopтoМнaмicькиxМapшpyJ€Ix
ЗагаJIЬного корисryвdhня Nф.fs 1_д,1'3,4,9> конкУрсУ За об'екгами конкУрсУ 

'

автобУсниМи МаршрУтаМи NsJ\b 1-д,|,3,4,g.Iнформачiя про огоЛошеншI конкУрсУ бУла '

оприлюднена в газетi <Факги* програми ТБ> Ns41 вiд 07.10.2020. ТаКОЖ ОГОЛОСИЛа, ЩО

на участЬ у Kolrкypci надiйшло 2 пропозицii, а саме вiд ПП <Корунд-С>.

2. Секретаря конкурсного KoMiTery KoBarreHKo о.в., яка оголосила KoHKypcHi

пропозицii перевiзника-претендента.
- Конкурсна пропозицiя надана на об'екг конкурсу J\Ъ1, автобусний маршрут Nчl

<вул.Рябо*u.rпu - завод <Мотордетшlь Конотоп>>. Також проiнформувала про

вiдповiднiсть пропозицii умовам конкурсу, технiчного стану автобусiв претендеЕга умовам

перевезеНь та вiдПовiднiстЬ цретендента вимогам нормативно-правових акгiв у сферi

беiпеки дорожнього руху надану Нацiона-тrьною полiцiею та територiальним органом з

надашш сервiсних посJIуг МВС.
- КонкурС"u rrро.rо."цiя надана на об'ект конкурсу Nэ4, автобусний маршрут Ns4 (З-я

школа _ -зЪгребелJuI>. 
також проiнформувала про вiдповiднiсть пропозицiI {плo:"y

конкурсу, технiчного стаЕу автобусiв претендеIIта умовам перевезень та вlдповrднlсть

претендента вимогам нормативно-правових акгiв у сферi безпеки дорожнього руху надану

нацiонапьною полiцiею та територiальним органом з наданЕя сервiоних послуг мвс,
в ходi проведення конкурсу заслухана конкурсна пропозицiя перевiзника-пп

<Корунл-С> ..o.ou"o KoнKypcHoi .rроrrозицii та перевезенIIя пасажирiв на заявлених

автобусних маршрутах
в обгоъореннi прийняли участь представник перевiзника-претендента, яка

обlрукryвша зацропоновану конкурсну rrропозицiю та присутнi члени конкурсного

koMiTeTy, якi надавали cBoi цропозицii по визначенню переможця конкурсу,
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Вирiшили:
По об'екту конкурсу ЛЪ 1 маршрут ЛЪ1 <<вул.Рябошапака - завод <<Мотордеталь-

Конотоm>>>
Подана кончaрсна пропозицiя: ПП <Корунд - С>

РекоменДуватИ визнатП перемоЖцем ПП <<Корунд-С>> за умовП перере€страuii

транспортних засобiв з отрпманпям тимчасовпх ре€страцiйнпх талонiв.
Голосували: <<За>> - 11 (олноголосно)

<Проти> - 0
<Утрималось> - 0

Переможцем копкурсу за маршрутом ЛЬ1 <вул.Рябошапака завод

<<N[оторДетал ь- Конотоm>>> визIIачено ПП <<Корунд-С>>

rto об'екry конкурсу Nь 2 - - маршруi Nь 1-д <<вул.рябошапка _ завод ТОВ

<<Мотордеталь-Конотоп>> (кiльцевий через вул.Братiв Лузашiв)>>

Претенденти вiдсутнi. Конкурс не вiдбувся.
ПЬ об'скry конкурсУ лъ 3 - - маршрУт }lЪ З <<сел.КВРЗ - вул.Будiвельникiв>>

Претенденти вiдсутнi. Конкурс не вiдбувся.
ПЬ об'скгу конкурсу ЛЬ 4 маршрут J{b 4 <<з-я школа - Загребелля>>

Подана конкурсна tц)опозицiя: ПП <Корунд - С>

РекомепДуватП впзпатП перемоЖцем ПП <<Корупд-С>> за умовИ перере€страцii

транспортнпх засобiв з отрпмапням тимчасових ре€страцiйпих талонiв,
Голосували: <<За>> - 11 (одноголосно)

<Проти> - 0
<Утрима-пось> - 0

Переможцем конкурсу за маршрутом ЛЬ 4 <<3-я школа - Загребелля>) визначено

ПП <КоруЕд-С>>
пБЪо'екту конкурсу NЬ 5 - маршрут.}(b 9 <<3-я школа - вул.Сарпавська>> (челlез

9 школу)
Претендеrтги вiдсутнi. Конкурс не вiдбувся.
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