
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

Про розірвання договору з автомобільним 

перевізником Очманом А.О. на 

перевезення пасажирів на маршруті 

загального користування № 11 графік № 30 
 

 

Розглянувши заяву автомобільного перевізника Очмана А.О., яка 

зареєстрована в виконавчому комітеті міської ради 02 жовтня 2018 року за            

№ 48/4093-01-17/2018, щодо розірвання з ним договору на перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування № 11 графік       

№ 30 «Ринок - П’ятачок - вул. Бурлуцького», рішення конкурсного комітету з 

розгляду питання про розірвання договору з автомобільним перевізником             

Очманом А.О. на право обслуговування маршруту № 11 графік № 30, 

відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови 

Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування», п. 4. 1 договору на перевезення пасажирів 

на маршрутах загального користування від 17 червня 2016 року № 9, 

укладеного між перевізником та виконавчим комітетом Старокостянтинівської 

міської ради, розпорядження міського голови від 11 жовтня 2018 року                   

№ 290/2018-рвс «Про відрядження Мельничука М.С., Савіцького В.В.», 

керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

 

1. Розірвати з 12 жовтня 2018 року договір від 17 червня 2016 року № 9 на 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування        

№ 11 графік № 30 «Ринок - П’ятачок - вул. Бурлуцького», укладений між 

виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради та автомобільним 

перевізником Очманом А.О. 

 

2. Управлінню економіки виконавчого комітету міської ради (Грозян І.М.) 
внести зміни в існуючі графіки руху автобусів до 11 листопада 2018 року. 

 

3. Начальнику Старокостянтинівського комунального ремонтно-будівного  

11 жовтня 2018 року  Старокостянтинів   № 322 п. 2 
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4. шляхового підприємства Тащуку В.І. до 01 грудня 2018 року 

оприлюднити графіки руху автобусів на автобусних зупинках. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Богачука В.В. 
 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                     підпис                                    В. Богачук 

 


