
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ 

ТА ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

Н А К А З

від  _________________ 20 __ року                                       №_______________                

Про визначення переможця
конкурсу з перевезення пасажирів
на автобусному маршруті
загального користування
Добромірка – Тернопіль
ч/з Збараж № 20-12

Відповідно до Закону України „Про автомобільний транспорт”               
(зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р.        
№ 1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення 
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування” (зі змінами), 
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06.09.2018 № 669 
„Про деякі питання врегулювання діяльності щодо перевезення пасажирів на 
автобусних маршрутах загального користування”, з урахуванням протоколу 
засідання конкурсного комітету від 16.11.2021 № 4/21

Н А К А З У Ю:

1. Визначити переможцем конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування Добромірка – Тернопіль ч/з 
Збараж № 20-12 за об’єктом конкурсу № 49 ФОП Бічак І.А.  та укласти договір 
про організацію пасажирських перевезень на вищезазначеному автобусному 
маршруті загального користування терміном на 5 років.

2. Сектору транспорту управління спільно із робочим органом обласного 
конкурсного комітету – УДП ,,Укрінтеравтосервіс” забезпечити:

оформлення і видачу договору про організацію пасажирських перевезень 
на автобусному маршруті загального користування Добромірка – Тернопіль    
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ч/з Збараж № 20-12 автомобільному перевізнику переможцю конкурсу, 
зазначений у пункті 1 цього наказу;

поінформувати ТОВ „Тернопільавтотранс 16100” про укладення 
договору про організацію пасажирських перевезень на автобусному маршруті 
загального користування Добромірка – Тернопіль ч/з Збараж № 20-12,                     
з автомобільним перевізником переможцем конкурсу зазначеним у пункті 1 
цього наказу;

протягом трьох робочих днів внесення змін до реєстру, міжміських та 
приміських автобусних маршрутів загального користування інформацію про 
переможця конкурсу відповідно до цього наказу;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Тернопільської 
обласної державної адміністрації.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконувач обов’язків 
начальника управління                                                        Михайло ОЛІЙНИК

Василь Кусень

Аліна Музика

Степан Ранецький


