Від 03 жовтня 2019 року

№ 208-р

Про затвердження переможця конкурсу на приміському автобусному
маршруті загального користування, що не виходить за межі території району
№ 8 «Родниківка - Олександрівка – (Райлікарня)» та укладання з ним
договору на перевезення пасажирів та оголошення повторного конкурсу на
внутрішньорайонний автобусний маршрут № 10 «Олександрівка – Іванівка»

Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови
Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування» (із змінами), протоколу засідання
конкурсного комітету з організації та проведення конкурсів з перевезення
пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального
користування від 02 жовтня 2019 року № 4 та з метою забезпечення автобусним
сполученням сільських населених пунктів Олександрівського району:
1. Ввести в дію рішення конкурсного комітету з організації та проведення
конкурсів з перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних
маршрутах загального користування, оформлене протоколом засідання
конкурсного комітету від 02 жовтня 2019 року № 4 згідно з додатком.
2. Визнати переможцем конкурсу на перевезення пасажирів на
приміському
автобусному
маршруті
загального
користування
№8 «Родниківка - Олександрівка (Райлікарня)» - приватного перевізника
Хмеленка Миколу Миколайовича.
3. Укласти договір про перевезення пасажирів на приміському
автобусному маршруті загального користування, що не виходить за межі
території Олександрівського району, №8 «Родниківка - Олександрівка
(Райлікарня)» приватним перевізником – переможцем конкурсу Хмеленко
Миколою Миколайовичем терміном на 5 років.
4. Приватному перевізнику – переможцю конкурсу Хмеленко Миколі
Миколайовичу своєчасно вносити зміни та доповнення у паспорт приміського
автобусного маршруту регулярних перевезень загального користування
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№8 «Родниківка – Олександрівка (Райлікарня)», що не виходить за межі району
та подавати його на затвердження у тому числі в частині розкладу руху
автобусів на автобусному маршруті №8 «Родниківка – Олександрівка
(Райлікарня)».
2. Затвердити:
перелік
внутрішньорайонних
автобусних
маршрутів
загального
користування, що не виходять за межі території району, які є об’єктами
конкурсу: № 10 «Олександрівка – Іванівка» (додається).
оголошення про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
внутрішньорайонному автобусному маршруті загального користування, що не
виходить
за
межі
території
Олександрівського
району,
№ 10 «Олександрівка – Іванівка» (додається).
3. Датою проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
внутрішньорайонному автобусному маршруті загального користування, що не
виходить за межі території Олександрівського району № 10 «Олександрівка –
Іванівка» затвердити 22 листопада 2019 року на 11.00 годину.
4. Відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікації з
громадськістю апарату райдержадміністрації забезпечити опублікування в
районній газеті «Вперед» та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації
оголошення про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
внутрішньорайоному автобусному маршруті загального користування, що не
виходить за межі території Олександрівського району № 10 «Олександрівка –
Іванівка».
5. Конкурсному комітету з організації та проведення конкурсів з
перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах
загального користування провести 22 листопада 2019 року конкурс з
перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального
користування, що не виходить за межі території району № 10 «Олександрівка –
Іванівка».
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату
районної державної адміністрації Старченка Миколу Яковича.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

Анатолій КАРАЖБЕЙ

Додаток
до розпорядження голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
03 жовтня 2019 року № 208-р
ПРОТОКОЛ
засідання конкурсного комітету з організації та проведення конкурсів з
перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах
загального користування
02 жовтня 2019 року

№4
смт Олександрівка

Головував: Микола СТАРЧЕНКО – заступник голови конкурсного комітету,
керівник апарату районної державної адміністрації
ПРИСУТНІ ТА ЗАПРОШЕНІ: відповідно до списку, що додається.
Секретар: Тетяна Юрченко – начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та
інфраструктури районної державної адміністрації.
Порядок денний:
І. Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на внутрішньорайонному
автобусному маршруті загального користування №8 «Родниківка - Олександрівка
(Райлікарня)».
2. Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на внутрішньорайонному
автобусному маршруті загального користування №10 «Олександрівка – Іванівка».
СЛУХАЛИ:
Тетяну Юрченко – секретаря конкурсного комітету, начальника відділу
економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, яка
оголосила список присутніх на засіданні конкурсного комітету.
Миколу Старченка – заступника голови конкурсного комітету, який засвідчив
присутність на засіданні достатньої кількості членів конкурсного комітету (кворум
відбувся) для роботи комітету та відкрив засідання конкурсного комітету.
По першому питанню:
Микола СТАРЧЕНКО - заступник голови конкурсного комітету, керівник
апарату районної державної адміністрації доповів присутнім про те, що відповідно до
розпорядження голови райдержадміністрації від 29 серпня 2019 року №174-р «Про
проведення конкурсу на перевезення пасажирів на внутрішньорайонному автобусному
маршруті загального користування, що не виходить за межі території Олександрівського
району: №8 «Родниківка - Олександрівка (Райлікарня)», № 10 «Олександрівка – Іванівка»
в засобах масової інформації, а саме
в районній газеті «Вперед» № 70 від
4 вересня 2019 року та офіційному веб-сайті Олександрівської райдержадміністрації було
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розміщене оголошення про проведення 02 жовтня 2019 року конкурсу з перевезення
пасажирів на внутрішньорайонному маршруті загального користування «№8 «Родниківка
- Олександрівка (Райлікарня)».
Тетяна Юрченко - секретар конкурсного комітету повідомила присутніх про
те, що за період визначений чинним законодавством для прийому документів на
конкурс (до 13 вересня 2019 року) надійшла одна пропозиція від претендента на участь
у конкурсі фізичної особи – підприємця Хмеленко Миколи Миколайовича про що
зроблено відповідний запис в журналі обліку документів поданих на конкурс
05 вересня 2019 року №17.
Микола Хмеленко - фізична особа – підприємець, є претендентом на участь в
об’єкті конкурсу на перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті
загального користування №8 «Родниківка - Олександрівка (Райлікарня)».
Документи в пакеті №1, надані приватним перевізником на реєстрацію
перевірено на укомплектованість та відповідають вимогам подання документів для
участі у конкурсі та чинного автотранспортного законодавства. У пакеті №2
(відкритий на засіданні конкурсного комітету) подана заява на участь у конкурсі з
перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального
користування №8«Олександрівка – Родниківка (Райлікарня)» оголошеному в газеті
«Вперед» № 70 від 04 вересня 2019 року та офіційному веб-сайті Олександрівської
райдержадміністрації.
Згідно поданих документів претендента транспорті засоби, що пропонуються
для роботи на приміському автобусному маршруті загального користування
«Олександрівка – Родниківка»:
- ПАЗ-3205 – СПГ (ВА0404АА) – 2001 року випуску;
- РУТА А0483 (ВА 6281 АС) – 2006 року випуску.
Необхідно зазначити, що претендент надав інвестиційний проект - зобов’язання
на переобладнання автобусу ПАЗ-3205 – СПГ (ВА0404АА) під потреби осіб з
обмеженими фізичними можливостями, а також автобус ПАЗ 33205 ВА 0404АА вже
обладнаний пристроєм сигналізації зв’язку з водієм.
Микола СТАРЧЕНКО - заступник голови конкурсного комітету, керівник
апарату районної державної адміністрації повідомив присутніх
про те, що
відповідно до 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» (у новій редакції),
пп. 14, 41 постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування» (із змінами), Олександрівською
районною
державною
адміністрацією
був
направлений
запит
(лист
райдержадміністрації від 18 вересня 2019 року №01-24/390/2) до Управління
Укртрансбезпеки в Кіровоградській області щодо надання інформації про
відповідність претендента – приватного перевізника Миколи Хмеленка вимогам
нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху (наявність порушення
безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов) та інших
вимог автотранспортного законодавства відповідно до компетенції.
Відповідно до інформації (проект листа-відповіді від 01 жовтня 2019 року)
Державної служби України з безпеки на транспорті, відділу ліцензування
Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті,
транспортні засоби які будуть здійснювати пасажирські перевезення на зазначеному
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автобусному маршруті відповідають технічним вимогам, а також у ФОП
Миколи Хмеленка відсутні порушення безпеки дорожнього руху, транспортного
законодавства, ліцензійних умов та інших вимог автотранспортного законодавства.
У зв’язку із вищезазначеним запропонував визнати конкурс таким, що відбувся
та визнати переможцем конкурсу з перевезення пасажирів на приміському автобусному
маршруті загального користування №8 «Олександрівка – Родниківка (Райлікарня)»,
фізичну особу – підприємця – Миколу Хмеленка, як єдиного претендента на участь у
конкурсі за даним маршрутом.
ВИРІШИЛИ:
Відділу економічного розвитку,
торгівлі та інфраструктури районної
державної адміністрації
1. Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», ст. 41 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації»:
підготувати та подати на затвердження першому заступнику голови
Олександрівської районної державної адміністрації проект розпорядження про
затвердження переможця конкурсу з перевезення пасажирів на приміському
автобусному маршруті загального користування №8 «Олександрівка – Родниківка
(Райлікарня)»;
своєчасно вносити відомості про доповнення та зміни на маршруті до
затвердженого паспорту приміського автобусного маршруту загального користування
№ 8 «Олександрівка – Родниківка»;
підготувати проект договору про перевезення пасажирів на приміському
автобусному маршруті загального користування №8 «Олександрівка – Родниківка
(Райлікарня)» - з переможцем конкурсу – Хмеленко Миколою Миколайовичем
терміном на 5 років.
Результати голосування «За» - 9 осіб, «Проти» - 0 осіб, «Утримались» 0 осіб, «Не голосували» 5 осіб.
Термін – до 23 жовтня 2019 року
Відділу організаційної роботи,
інформаційної діяльності та комунікації
з громадськістю апарату
райдержадміністрації
1. Забезпечити опублікування на веб-сайті Олександрівської районної державної
адміністрації:
розпорядження про визначення переможцем конкурсу з перевезення пасажирів
на приміському автобусному маршруті загального користування №8 «Олександрівка –
Родниківка (Райлікарня)» фізичну особу – підприємця - Миколу Хмеленка;
протоколу засідання конкурсного комітету з організації та проведення конкурсів
з перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального
користування від 02 жовтня 2019 року №4.
Термін виконання – до 23 жовтня 2019р
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Голова конкурсного комітету:
Анатолій КАРАЖБЕЙ
- перший заступник голови районної
державної адміністрації
Заступник голови конкурсного комітету:
Микола СТАРЧЕНКО
- керівник апарату райдержадміністрації
Члени конкурсного комітету:
- голова Олександрівської районної
Борис
організації
«Товариство сприяння оборони
БЕЗСМОЛИЙ
України»
Сергій
БОРОВИК

Олександра
5 ГЕРАЩЕНКО

6

Олександр
ГРОМКО

7

Володимир
ГУРА

8

Анатолій
КРАВЧЕНКО

9

Олександр
КУКУЛЕНКО

10

Євген
ЛЕВЧЕНКО

11 Василь
ЖАЛДАК
12 Сергій
ПЕРЕВЕЗІЙ
Олександр
13 САВЕЛЕНКО
Артем
14 ЧЕБАНУ

- провідний консультант-адміністратор
територіального сервісного центру №2541
РСЦ МВС в Кіровоградській області
- голова Олександрівського районного
комітету
профспілки
працівників
державних установ
- начальника Олександрівського відділення
поліції Знам’янського відділу Головного
управління Національної поліції в
Кіровоградській області (за згодою)
- завідувач сектору юридичної роботи та
звернень громадян апарату
райдержадміністрації
- голова Олександрівської районної
організації Української Спілки Ветеранів
Афганістану (воїнів – інтернаціоналістів)
- начальник управління Укртрасбезпеки у
Кіровоградській області
- голова Олександрівської районної
організації
інвалідів
Кіровоградської
обласної організації інвалідів «Союзу
організації інвалідів»
- голова Олександрівської районної
організації ветеранів (за згодою)
- заступник голови Олександрівської
районної ради (за згодою)
- голова Олександрівської районної
громадської організації «Право на захист
+» (за згодою)
- голова Олександрівської районної
громадської організації «Добрим справам
бути!» (за згодою)

За

Утримал
ись

№
п/
п
1

Проти

Продовження додатка

4

5

6

Не голосував
за

за

Не голосував

за

за

Не голосував

за
Не голосував

Не голосував

за
за

за
за

5

Продовження додатка
Результати голосування «За» - 9 осіб, «Проти» - 0 осіб, «Утримались» - 0 осіб,
«Не голосував» 5 осіб.
Рішення прийняте.
По другому питанню:
Микола СТАРЧЕНКО - заступник голови конкурсного комітету, керівник
апарату районної державної адміністрації доповів присутнім про те, що відповідно до
розпорядження голови райдержадміністрації від 29 серпня 2019 року №174-р «Про
проведення конкурсу на перевезення пасажирів на внутрішньорайонному автобусному
маршруті загального користування, що не виходить за межі території Олександрівського
району: №8 «Родниківка - Олександрівка (Райлікарня)», № 10 «Олександрівка – Іванівка»
в засобах масової інформації, а саме
в районній газеті «Вперед» № 70 від
4 вересня 2019 року та офіційному веб-сайті Олександрівської райдержадміністрації було
розміщене оголошення про проведення 02 жовтня 2019 року конкурсу з перевезення
пасажирів на внутрішньорайонному маршруті загального користування №10
«Олександрівка – Іванівка».
Тетяна Юрченко - секретар конкурсного комітету повідомила присутніх про те,
що за період визначений чинним законодавством для прийому документів на конкурс
(до 13 вересня 2019 року) по внутрішньорайонному автобусному маршруті загального
користування, що не виходить за межі території Олександрівського району №10
«Олександрівка - Іванівка» не надійшло жодної конкурсної пропозиції для участі у
вищезазначеному конкурсі.
Заступник голови конкурсного комітету, керівник апарату районної державної
адміністрації Микола Старченко, запропонував у зв’язку із відсутністю претендентів на
конкурс по перевезенню пасажирів на внутрішньорайонному автобусному маршруті
загального користування, що не виходить за межі території Олександрівського району
№10 «Олександрівка - Іванівка» визнати конкурс таким, що не відбувся.
Датою проведення повторного конкурсу з перевезення пасажирів на
внутрішньорайонному автобусному маршруті загального користування, що не виходить
за межі території Олександрівського району, №10 «Олександрівка - Іванівка», як окремого
об’єкту конкурсу, визнати 22 листопада 2019 року о 11.00 годині.

ВИРІШИЛИ:
Відділу економічного розвитку,
торгівлі та інфраструктури районної
державної адміністрації
1. Підготувати та подати на затвердження першому заступнику голови
Олександрівської районної державної адміністрації проект розпорядження про
оголошення проведення повторного конкурсу з перевезення пасажирів на
внутрішньорайонному автобусному маршруті загального користування, що не виходить
за межі території Олександрівського району, №10 «Олександрівка - Іванівка».

Термін – до 21 жовтня 2019 року
Відділу організаційної роботи,
інформаційної діяльності та комунікації
з громадськістю апарату
райдержадміністрації
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Продовження додатка
1. Забезпечити опублікування в районній газеті «Вперед» та на офіційному
веб-сайті райдержадміністрації оголошення про проведення повторного конкурсу з
перевезення пасажирів на внутрішньорайонному автобусному маршруті загального
користування, що не виходить за межі території Олександрівського району,
№10 «Олександрівка - Іванівка», що відбудеться 05 листопада 2019 року.

1
2
3

4

5

П.І.Б.

2

Посада

3
Голова конкурсного комітету:

Анатолій КАРАЖБЕЙ

- перший заступник голови районної
державної адміністрації
Заступник голови конкурсного комітету:
Микола СТАРЧЕНКО
- керівник апарату райдержадміністрації
Члени конкурсного комітету:
Борис
голова
Олександрівської
районної
БЕЗСМОЛИЙ
організації «Товариство сприяння оборони
України»
Сергій
провідний
консультант-адміністратор
БОРОВИК
територіального сервісного центру №2541
РСЦ МВС в Кіровоградській області
Олександра
ГЕРАЩЕНКО

- голова Олександрівського районного
комітету профспілки працівників державних
установ

Олександр
ГРОМКО

- начальник Олександрівського відділення
поліції Знам’янського відділу Головного
управління Національної поліції в
Кіровоградській області (за згодою)

7

Володимир
ГУРА

8

Анатолій
КРАВЧЕНКО

- завідувач сектору юридичної роботи та
звернень громадян апарату
райдержадміністрації
голова
Олександрівської
районної
організації Української Спілки Ветеранів
Афганістану (воїнів – інтернаціоналістів)
- начальник управління Укртрасбезпеки у
Кіровоградській області
голова
Олександрівської
районної
організації
інвалідів
Кіровоградської
обласної організації інвалідів «Союзу
організації інвалідів»

6

9
10

Олександр
КУКУЛЕНКО
Євген
ЛЕВЧЕНКО

За

Утримал
ись

№
п/
п
1

Проти

Термін виконання – до 21 жовтня 2019 року

4

5

6

Не голосував
за
за

Не голосував

за

за

Не голосував

за
Не голосував
Не голосував

7
1
11 Василь

2

ЖАЛДАК

12 Сергій

ПЕРЕВЕЗІЙ
Олександр

13 САВЕЛЕНКО
Артем

14 ЧЕБАНУ

3
- голова Олександрівської районної
організації ветеранів (за згодою)

Продовження додатка
4
5
6

- заступник голови Олександрівської
районної ради (за згодою)
- голова Олександрівської районної
громадської організації «Право на захист +»
(за згодою)
- голова Олександрівської районної
громадської організації «Добрим справам
бути!» (за згодою)

за
за
за
за

Результати голосування «За» - 9осіб, «Проти» - 0 осіб, «Утримались» - 0 осіб,
«Не голосував» 5 особи.
Рішення прийняте.

Керівник апарату районної
державної адміністрації, заступник
голови конкурсного комітету

Микола СТАРЧЕНКО

Секретар конкурсного комітету

Тетяна ЮРЧЕНКО

Члени конкурсної комісії:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
03 жовтня 2019 року № 208-р
ПЕРЕЛІК
внутрішньорайонних автобусних маршрутів загального користування, що не виходять за межі території району,
які є об’єктами конкурсу: № 10 «Олександрівка – Іванівка»

Номер
№
марш- Назва маршруту
з/п
руту

1
1

2
10

3
Олександрівка Іванівка

Номери
рейсів

Протяж
ність
маршруту, км

4

5

1/2
3/4
5/6
7/8

21

Час відправлення з
початкового пункту та
прибуття до кінцевих
пунктів

6

7

5,20-6,04

6,20-7,04

9,20-9,41
10,25-11,09
10,35-11,19

9,50-10,11
11,26-12,10
11,40-12,24

Режим
Періодичність
руху, або
здійснення
порядок
перевезень
здійснення
перевезення
8
вівторок
четвер, неділя
четвер, неділя
неділя
вівторок,
четвер

____________________

Клас
автобуса

9

10

звичайний

А І;
А ІІ

Мінімальна
кількість
автобусів
для
виконання
рейсів (без
врахування
резерву)
11

1

Місць
для
сидіння
(від…)

12

від 12

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
03 жовтня 2019 року № 208-р
ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу з перевезення пасажирів
на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування,
що не виходять за межі території району:
№ 10 «Олександрівка - Іванівка)».
Відповідно до статті 7, 43 Закону України «Про автомобільний транспорт»
та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування (далі - Порядок проведення конкурсу),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року
№ 1081 із змінами, протоколу засідання конкурсного комітету з організації та
проведення конкурсів з перевезення пасажирів на внутрішньорайонних
автобусних маршрутах загального користування від 02 жовтня 2019 року № 4,
Олександрівська районна державна адміністрація оголошує конкурс з
перевезення пасажирів на внутрішньорайонному автобусному маршруті
загального користування, що не виходить за межі території району
№ 10 «Олександрівка - Іванівка)».
Перевізникам, які приймають участь у конкурсах на виконання рейсів
внутрішньорайонного маршруту, необхідно надавати в якості конкурсної
пропозиції щонайменше один транспортний засіб, пристосований для
перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями (пункт 10 Порядку
проведення конкурсу). У разі відсутності у перевізників претендентів автобусів,
що відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного
комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику
наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на
даному маршруті, а також інвестиційний проект-зобов’язання щодо оновлення
парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п’яти років.
Договір з переможцем конкурсу у разі відсутності в нього автобусів, що
відповідають умовам конкурсу, укладається на один рік.
Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на
внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, згідно з
Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього
використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом
Мінтрансзв`язку України від 12 квітня 2007 року № 285, на маршрутах
протяжністю до 150 км допускається використання автобусів категорії М 2
(повна маса до 5т) та М 3 (повна маса більше 5 т). Клас автобусів: на
приміських маршрутах – А І, А ІІ.
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Автобуси, що пропонуються перевізником-претендентом для перевезення
пасажирів на внутрішньорайонних маршрутах за технічними, екологічними
показниками та пасажиромісткістю повинні відповідати вимогам законодавства
у сфері автомобільного транспорту. Автобуси, які пропонуються перевізникомпретендентом для резерву, повинні бути не нижче за показниками категорії,
класу, комфортності, пасажиромісткості основних автотранспортних засобів,
передбачених цими Умовами та Порядком проведення конкурсу.
Порядок одержання необхідної інформації про об’єкти конкурсу тощо:
звертатися з дня оголошення про конкурс щоденно (крім суботи та неділі) з
8.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00) за телефонами (05242) 3 22 37 або у
відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Олександрівської
районної державної адміністрації (далі – відділ).
Телефон
для
довідок
(05242)
3
22
37,
e-mail:
ekonom@olexrda.kr-admin.gov.ua Зразки документів для участі в конкурсі
можна отримати у відділі, кімната №1 за адресою: смт Олександрівка,
вул. Незалежності України, 78, або на сайті Олександрівської районної
державної адміністрації (www. olexrda.kr-admin.gov.ua) у розділі «Доступ до
публічної інформації», категорія каталогу «Перелік інформацій»).
Засідання конкурсного комітету відбудеться 22 листопада 2019 року.
Початок роботи о 11.00 год. за адресою: смт Олександрівка, вул. Незалежності
України, 78, реєстрація учасників – з 10.30.
Документи для участі у конкурсі 22 листопада 2019 року у закритому
конверті з позначками № 1 та «На конкурс - «22» листопада 2019 року № 10
«Олександрівка - Іванівка» та заяву у закритому конверті з позначками № 2
«На конкурс - «22» листопада 2019 року № 10 «Олександрівка - Іванівка»
приймаються до 08 листопада 2019 року включно за адресою:
смт Олександрівка, вул. Незалежності України, 78, відділ економічного
розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, кімната
№ 1 (режим роботи: з 8.00 до 16.00, перерва з 13.00 до 14.00). На конвертах № 1
та № 2 необхідно зазначити: дату конкурсу, назву та номер
внутрішньорайонного автобусного маршруту загального користування (кожен
маршрут, є окремим об’єктом конкурсу), назву перевізника претендента, який
подає документи для участі у конкурсі.
Документи, що подаються для участі у конкурсах, повинні відповідати
вимогам Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку
проведення конкурсу.
Плата за участь у конкурсі перевізниками-претендентами не вноситься.
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Натомість, зазначаємо про необхідність подання до конверту з позначкою
№ 1, який містить документи для участі у конкурсі, довідки довільної форми з
інформацією про те, що перевізником-претендентом (вказати найменування
перевізника) не вносилась плата за участь у конкурсі у зв`язку з відсутністю
такої вимоги в оголошенні Олександрівської районної державної адміністрації
про проведення конкурсу, розміщеному у _____________________________.
(назва та номер друкованого видання)

__________________

