
 

 

  

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про визнання переможців конкурсу 

з визначення пасажирських 

перевізників на приміських 

автобусних маршрутах загального 

користування, що не виходять за 

межі району від 05 січня 2021 року 

 

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації» (зі 

змінами), «Про автомобільний транспорт» (зі змінами), Правил надання послуг 

пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 (зі змінами),  Порядку 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 3 грудня 2008 року № 1081 (зі змінами), з метою належного 

забезпечення пасажирських перевезень в районі, враховуючи рішення 

конкурсного комітету з визначення пасажирських перевізників на приміських 

автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі 

району від 05.01.2021 року, протокол № 1: 

 

1. Визнати переможцем конкурсу з перевезення пасажирів на приміському 

автобусному маршруті загального користування, що не виходить за межі 

району, № 16-31 «Чортків - Заболотівка» ТОВ «Чортківське АТП 16142». 

2. Визнати переможцем конкурсу з перевезення пасажирів на приміському 

автобусному маршруті загального користування, що не виходить за межі 

району, № 16-34 «Чортків - Заболотівка» ТОВ «Чортківське АТП 16142». 

3. Відділу з питань цивільного захисту населення, розвитку 

інфраструктури, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами 

районної державної адміністрації: 
 

 

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

№ 4/01-1 від 15.01.2021 
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1) забезпечити підготовку і підписання договору (видачу дозволу) на 

перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування на 

автобусному маршруті, що не виходить за межі району № 16-31 «Чортків - 

Заболотівка», між районною державною адміністрацією та ТОВ «Чортківське 

АТП 16142» строком на 3 (три) роки; 

2) забезпечити підготовку і підписання договору (видачу дозволу) на 

перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування на 

автобусному маршруті, що не виходить за межі району № 16-34 «Чортків - 

Заболотівка», між районною державною адміністрацією та ТОВ «Чортківське 

АТП 16142» строком на 3 (три) роки. 

4. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступнику голови 

районної державної адміністрації Івану Заболотному. 

 

 

Голова адміністрації                                                              Арсен МАРЧИШАК 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Людмила Мельник 

 

Борис Гусак 

 

Володимир Коцюк 

 

Ганна Бурак 


