
   

  

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                            РІШЕННЯ  

 

 

26 січня 2022 року  № 6 
 

 

Про розірвання договору № 3 про 

організацію перевезення пасажирів на  

автобусному маршруті загального  

користування по м.Лубни від 23 березня 

2018 року 

 

 

            У звʼязку із порушенням умов договору № 3 про організацію 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування по 

м.Лубни від 23 березня 2018 року, укладеного між виконавчим комітетом 

Лубенської міської ради та фізичною особою - підприємцем Воликом 

Дмитром Васильовичем, враховуючи приписи про усунення порушень 

дотримання умов договору про організацію перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування по м.Лубни, видані 

виконавчим комітетом Лубенської міської ради, та претензію від 06.12.2021 

року за № 01-12/1809, видану  виконавчим комітетом Лубенської міської 

ради, відповідно до п.7.5. договору № 3 про організацію перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування по м.Лубни від 

23 березня 2018 року, Закону України “Про автомобільний транспорт”, 

пункту 55 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою 

КМУ № 1081 від  3 грудня 2008 року, керуючись п.п.2 п.“б” ст. 30, ст.59 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

 

 виконавчий комітет Лубенської міської ради  

                                                            вирішив: 

 

      1. Розірвати договір № 3 про організацію перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування по м.Лубни від 23 березня 



2018 року, укладений між виконавчим комітетом Лубенської міської ради та 

фізичною особою - підприємцем Воликом Дмитром Васильовичем. 

 

           2. Фізичній особі - підприємцю Волику Дмитру Васильовичу  

здійснювати перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування по м.Лубни до укладення відповідних договорів з 

перевізниками, визнаними переможцями конкурсу з перевезення пасажирів 

на міських автобусних маршрутах загального користування по м.Лубни.  

 

           3. Це рішення набирає чинності з дати, що передує даті підписання 

договорів з перевізниками, визнаними переможцями конкурсу з перевезення 

пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування по 

м.Лубни.  

 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника Лубенського міського голови Соболєва О.А. 

 

 

Лубенський міський голова   Олександр ГРИЦАЄНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


