
Повідомлення

 Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт»,ПКМ №1081»Про затвердження Порядку конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування» (із змінами) , Подільською районною державною адміністрацією було  оголошено конкурс  з перевезення пасажирів на приміських автобусних
маршрутах загального користування,що не виходять за межі Подільського району. Організатор перевезень-Подільська районна державна адміністрація. Робочий орган-
Подільська районна державна адміністрація.         

Оголошення розміщено в газеті «Громада Подільщини» від 29 червня 2018 року, а також на офіційному сайті районної державної адміністрації. Об’єкти конкурсу:

№

п/п

Номер
марш-
руту

Назва   маршруту Режим

руху

Режим роботи Час відправлення з
кінцевих зупинок,
год.хв., інтервал руху

Кількість

оборотних

рейсів на 
добу

Необхідна кількість
транспортних
засобів(без
урахування резерву)

Клас автобусу

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 Олексіївка – Подільськ Звичайний По  днях тижня -

3,5,7

Олексіївка – 7.00

Подільськ – 12.30

 

          1

1 А,В,ІІ,ІІІ; не
менше 18 місць

2 б/н Подільськ – Гонората Звичайний По  днях тижня -

3,7

 

 

              (5)

Подільськ – 06.30, 10.00,
12.30, 17.00

Гонората – 7.00, 10.30,
13.00, 17.30

Подільськ – 06.30, 10.00,
12.30, 18.15

Гонората – 7.00, 10.30,
13.00,18.45

 

 

   4

 

           (4)

1 А,В,ІІ,ІІІ; не
менше 18 місць

3 30 Велика Кіндратівка -  Подільськ Звичайний По  днях тижня -

3,5,7

 

 

Велика Кіндратівка
-06.00

Подільськ -11.00

 

1

 

 

1 А,В,ІІ,ІІІ; не
менше 18 місць



 

 

 

 

 

 

 

 

Кінцевий термін прийому документів на участь у конкурсі - 27 липня 2018 року. Документи на участь в конкурсі приймались за адресою:66300,м. Подільськ, пр.-т
Шевченка,2 каб.№17.

            Для  участі  у конкурсі жодним перевізником-претендентом не було подано заяв, в зв’язку з цим не можливо провести засідання конкурсного комітету з
визначення переможців конкурсу яке  повинно відбутися  7 серпня 2018 року.

            На підставі вищевикладеного, конкурс з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування,що не виходять за межі
Подільського району переноситься  на інший термін , про що буде додатково повідомлено в  засобах масової інформації.

 

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку,

інфраструктури  і торгівлі районної державної адміністрації(секретар комісії)                                                                                                  І.А.Куницька


