ДО УВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ!
Новоушицька районна державна адміністрація (організатор конкурсу) оголошує конкурс на право здійснення перевезення пасажирів в звичайному режимі руху на
приміських автобусних маршрутах загального користування у прямому та зворотному напрямках (об’єкт конкурсу) та умови його проведення:
3 січня 2019 року
№
з/п

1.

Час відправлення з поч.
Протяжність
пунктів (к-сть
Назва та номер маршруту, рейсу маршруту,
оборотних рейсів для
рейсу (км)
приміських)
Нова Ушиця - Цівківці,
№ 1106

9

2 рейси: 6-00; 11-30

Час прибуття до
кінцевих пунктів

2 рейси: 6-30; 12-00

Час відправлення з
кінцевих пунктів

Періодичність здійснення
перевезень

Режим
руху

Мін. к-сть
автобусів/
мін. к-сть
місць для
сидіння
пасажирів

2 рейси: 6-40; 12-10

щочетверга

самостійно

2 / від18

Конкурс на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування проводиться відповідно до Закону України „Про автомобільний транспорт” (далі
Закону) та „Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 03.12.2008 №1081 зі змінами (далі Порядку).
Конкурс відбудеться 3 січня 2019 року за адресою: Хмельницька обл., смт Нова Ушиця, вул. Подільська 17, 2-й поверх (Новоушицька районна державна
адміністрація). Початок роботи о 11.00 год.
Кінцевий термін подачі документів на конкурс – 13 грудня 2018 року.
Перелік необхідних документів на конкурс, бланки заяв і анкет, інформацію щодо об’єкта конкурсу можна отримати в відділі економічного розвитку, торгівлі та
інфраструктури райдержадміністрації за адресою: смт Нова Ушиця, вул. Подільська 17, кабінет 212, 2-й поверх, режим роботи: пн., вт., ср., чт. з 8-00 до 17-15 год., пт. з 8-00
до 16-00 год., тел. 2-13-01, електронна адреса: economikanu@ukr.net
Участь у конкурсі безкоштовна.
Документи на участь в конкурсі подаються організатору конкурсу (смт Нова Ушиця, вул. Подільська 17, кабінет 212) у 2-х закритих конвертах з позначкою №1 та №2.
На конвертах вказується дата проведення конкурсу по оголошенню, назва та адреса претендента. В конверті №1 подаються документи, що додаються до заяви, в конверті №2 інформація про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент (заява).
Перелік та вимоги до документів, що подаються для участі у Конкурсі повинні відповідати вимогам Закону та Порядку.
Переможець конкурсу бере на себе зобов’язання застосовувати економічно обґрунтовані тарифи на проїзд та здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно з
чинним законодавством.

