
ОДЕСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Про розірвання договору про організацію 
перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті (маршрутах) загального 
користування № 81/17 та призначення 
автомобільного перевізника на 
обслуговування автобусного маршруту 
загального користування

Керуючись статтями 6, 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
статтею 7 Закону України «Про автомобільний транспорт», на виконання 
пункту 55 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, відповідно до протоколу 
наради щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних із виконанням 
ТОВ «ПІВНІЧ ТРАНС» умов договорів, у частині дотримання встановлених 
розкладів та схем руху від 13.07.2021 № 2, результатів повторного контролю 
виконання умов договору та дотримання вимог чинного законодавства України 
в галузі автомобільного транспорту, оформлених актом від 03.09.2021 № 19, у 
зв’язку з неусуненням недоліків, викладених у листі від 25.08.2021 № 03-11/1327, 
з урахуванням листів ПАТ «Чорноморська транспортна компанія» від 11.08.2021 
№ 118 та ГІП «Тана» від 31.08.2021 № 37:

1.3 20.10.2021 розірвати договір від 28.08.2017 № 81/17 про організацію 
перевезення пасажирів на автобусному маршруті (маршрутах) загального 
користування з перевізником ТОВ «ПІВНІЧ ТРАНС» (код за СДРПОУ 
05523553) відповідно до пунктів 2.4.8 та 4.3.2 зазначеного договору.

2. Тимчасово, до проведення конкурсу з визначення перевізників на приміських 
внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, 
призначити ПП «Тана» (код за СДРПОУ 24540882) на обслуговування



автобусного маршруту загального користування «с. Порт -  Одеса АС 
«АВ «Привоз» (код за реєстром 998).

3. Укласти договір з автомобільним перевізником ПП «Тана» (код за ЄДРПОУ 
24540882) на строк три місяці.

4. Управлінню з питань інфраструктурного розвитку територій Одеської 
районної державної адміністрації забезпечити контроль за виконанням 
автомобільним перевізником ПП «Тана» (код за ЄДРПОУ 24540882) умов 
тимчасового договору на обслуговування приміського внутрішньорайонного 
автобусного маршруту загального користування «с. Порт -  Одеса АС 
«АВ «Привоз» (код за реєстром 998).

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 
Одеської районної державної адміністрації Олександра Ілька.

Голова Юрій КРУК


