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Про призначенпя автомобiльнпх перевiзнпкiв для
впконапня перевезень па автобусних
мsршрJ.тах запальпого корисryванця м. Лозова
до проведецця Конкурсу з перевезенця
З метою забезпеченrrя необхiдного рiвrrя перевезень пасажирiв у MicTi
Лозова XapKiBcbKoi областi, кер).ючись ст. 40 Закону Укра'rни "Про мiсцеве
сzrмовряд/вzrння в YKpaiHi", Законом УкраiЪи "Про автомобiльний
,транспорт", Постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 03 грудня 2008
р.
Nэ 108l "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення
пасажирiв на авmбусному маршругi загальною корисryвання" (зi змiяами)
для забезпечення безперебiйного обсrryтовуванrrя пасажирiв на мiськrл<
марIцругiD( загаJIьною користування, виконавчий KoMiTeT

ВИРIШИВ:
Призначити (до проведення конкурсу з перевезення ласажирiв на
мiських авюбусню( маршрутах загального корисцъання та укJIадання
доюворiв з переможцями конryрсу), на перiод з 24.09.20|6р. по 2З.l2.20lбр.
1.

автомобiльних перевiзникiв а саме:
1.1. ПП <Лозiвське гр)вопасФкирьке АТfD) на маршр)дж загаJьною
користуванюI:
- Nэ 5 <4-й мiкрорайон - xyTip Герсеванiвський>>;
- No б <с. .Щомаха - L{ентрапьнld ринокi>;
- N9 8 (4-й мiкрорайон - вул. Олександра Бричуко (колишня назва
Червонопартизанська).
1.2. Фiзrrпrу осбу пiдприемця Троценко О.М. на MicbKoMy маршрутi
загаJlьного корисryванЕя
Nе 3 кI_{ентральrrий ринок - Щентральний риною) (Кiльце 3).
1.3. Фiзичну особу пiдприемця Непочатову Н.В. на MicbKoMy
маршругi заrального користування
Nэ 7 <6-й мiкрорайон - I_{ентральrтий ринок>.

-

Укласти з вRзначеними перевiзнlл<ами договори на пер€везення
пасажирiв на автбусних маршрутах загального користуванЕя на перiод з
2.

24.09.20l бр. по 23. 1 2.20 l бр.
3. Перевiзникам, призначеним для здiйснення пасажирських перевезень
на маршруrж з:lгаJIьЕоm корисryмння м. Лозов4 забезпечити перевезенЕя
пасажирiв на визначеню( маршругах з 24 вересня 20l б роry.
4. lЪча_тlьниry вцддiry з пrrтаrь дiловодства та звернень громадян
чrпарату виконкому Лозiвськоi MicbKoi ради Прасол О.О. забезпе.дlти
оприJIюднення даного рiшення на офiцiйному веб-сайтi Лозiвськоi мiськоi
ради та в газетi <<Голос Лозiвцини>.
5. Коrrгроль за виконанIulм рiшення пок.ltасги на першою заступника
мiською голови Жидкова О.М.

мiський голова

С.В. ЗеlIенськпй

Градкiп С.О

Жrдков О.М.
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