Україна
Бережанська міська рада Тернопільської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 23 липня 2020 року

№ 1260

Про організацію проведення конкурсу з
перевезення пасажирів міського автобусного
маршруту «Бережани - с.Лісники - завод
«Мікрон», Бережани - с. Рай»
Керуючись підпунктом 12 пункту «а» статті 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 43, 44, 45, 46 Закону
України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів
України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального
користування», з метою підготовки проведення конкурсу на перевезення
пасажирів міського автобусного маршруту, удосконалення і організації
перевезення пасажирів автомобільним транспортом, сприяння становленню
сучасного ринку послуг, створення конкурентного середовища, виконавчий
комітет Бережанської міської ради,
В И Р І Ш И В:
1. Оголосити конкурс з перевезення пасажирів міським автобусним
маршрутом «Бережани - с.Лісники - завод «Мікрон», Бережани - с.Рай»
(додаток 1, додається).
2. Затвердити Умови організації та проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на міському автобусному маршруті (додаток 2, додається).
3. Затвердити склад конкурсного комітету для визначення переможця
конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті
«Бережани - с. Лісники - завод «Мікрон», «Бережани - с.Рай» (додаток 3,
додається).
4. Затвердити форму договору на перевезення пасажирів автомобільним
транспортом (додаток 4, додається).
5. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та
архітектури міської ради опублікувати в засобах масової інформації та на
офіційному сайті міської ради оголошення про проведення конкурсу.

6. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету
Бережанської міської ради від 25 жовтня 2011 року №326 «Про затвердження
Умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних
маршрутах загального користування, замовником перевезень яких є
Бережанська міська рада».
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Бойко М.І.
Міський голова

Володимир МУЗИЧКА

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Бережанської міської ради
від 23 дипня 2020 року № 1260
Порядковий
номер
обєкта
конкурсу

Номер
маршруту

Найменування кінцевих
зупинок

1

1

Бережани-с.Лісники-завод
«Мікрон», Бережани-Рай

Кількість
оборотних
рейсів або
кількість
автобусів

22
22
1

Режим руху

звичайний
звичайний
звичайний

Інтервал

Особливості періодичності
виконання перевезень (сезонний,
у певні дні тижня тощо)

25хв – 2год.45хв.
25хв – 2год.45хв.

понеділок-п’ятниця
субота-неділя та святкові дні
понеділок-п’ятниця

Вимоги до
рухомого
складу
(категорія/
клас
автобуса)

М3/І, ІІ

Примітка:

Маршрут № 1 : Бережани - с.Лісники- завод «Мікрон» (здійснюється через зупинку «Банк»), Бережани-с. Рай (здійснюється через
зупинку «Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3»).

Секретар міської ради

Петро ГОНЧАР

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Бережанської міської ради
від 23 липня 2020 року № 1260
УМОВИ
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ПАСАЖИРІВ НА МІСЬКОМУ АВТОБУСНОМУ МАРШРУТІ «
БЕРЕЖАНИ - с.ЛІСНИКИ -ЗАВОД «МІКРОН», БЕРЕЖАНИ - с.РАЙ»
Загальні положення
1. Ці умови розроблені відповідно до Закону України «Про
автомобільний транспорт», постанов Кабінету Міністрів України від 18.02.1997
№176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту» від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування», визначають процедуру підготовки та
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних
маршрутах.
2. Об’єктом конкурсу є окремий автобусний маршрут (кілька маршрутів)
міського автобусного сполучення.
Такими об’єктами можуть бути:
- ті, на яких спливає термін дії дозволів (договорів) на здійснення
перевезень пасажирів;
- дозволи (договори) на здійснення перевезень пасажирів, на яких було
анульовано (розірвано);
- нові маршрути із паспортами.
3. Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження
монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг та вибір на
конкурсних засадах перевізників, які спроможні забезпечувати належну якість
обслуговування перевезень пасажирів на автобусних маршрутах.
4. До участі у конкурсі допускаються претенденти-перевізники, які на
законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані
автобуси, що відповідають стандартам з екологічної безпеки ЄВРО-2,
пасажиромісткістю згідно з вимогами до об‘єкту конкурсу, 10% автобусів від
загальної кількості запропонованих на об’єкт конкурсу мають бути
пристосовані для перевезення людей з обмежиними фізичними можливостями,
але не менше одного, здійснюють перевезення в звичайному режимі руху, за
розкладом, затвердженим організатором. Організатором встановлюються:
планова кількість, пасажиромісткість, тип рухомого складу, які є обов’язковим
для виконання суб’єктом господарювання.
У разі відсутності у перевізників-претендентів автобусів, що
відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного

комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику
наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на
цьому маршруті, а також інвестиційний проект-зобов’язання щодо оновлення
парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п’яти років.
У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що
відповідають умовам конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, які
пропонують використовувати на цьому маршруті автобуси, що відповідають
вимогам безпеки, але не відповідають умовам конкурсу за класом,
пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням поданих
інвестиційних проектів-зобов’язань щодо оновлення парку автобусів, які
будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п’яти років.
Договір з переможцем конкурсу (або дозвіл), що відповідає умовам
конкурсу, укладається (або надається) на п’ять років.
Договір з переможцем конкурсу (або дозвіл) у разі відсутності у нього
автобусів, що відповідають умовам конкурсу, укладається (або надається) на
один рік.
5. У конкурсі з визначення перевізника пасажирів на автобусному
маршруті загального користування можуть брати участь претенденти, які:
- мають ліцензію на право надання послуг з перевезення пасажирів
автомобільним транспортом, на законних підставах використовують у
достатній кількості транспорті засоби відповідного класу та відповідають
вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт";
- утримують транспортні засоби в належному технічному й санітарному
стані та забезпечують їх зберігання у спеціально пристосованих для цього
приміщеннях, гаражах, на майданчиках, забезпечених засобами охорони;
- забезпечують контроль технічного та санітарного стану транспортних
засобів перед виїздом на маршрут;
- забезпечують проведення стажування та інструктаж водіїв у порядку,
визначеному центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного
транспорту;
- мають виробничу базу для здійснення контролю за технічним станом,
проведення технічного обслуговування та ремонту автобусів чи уклали
відповідний договір з підприємством, спеціалізованим на здійсненні контролю
за технічним станом, проведення технічного обслуговування та ремонту
автобусів;
- можуть забезпечити контроль за станом здоров‘я водіїв перед виїздом на
маршрут;
- задекларували, необхідну для здійснення виробничого процесу,
кількість найманих працівників і виплачують їм заробітну плату не меншу ніж
встановлено галузевою угодою;
Забороняється використання перевізниками автобусів, переобладнаних з
вантажних транспортних засобів.
Водії, які залучаються до перевезень пасажирів, повинні мати у
посвідченні відкриту категорію «Д», або «ДЕ», бути застраховані згідно з
чинним законодавство.

6. До участі у конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які:
- визнані банкрутами або щодо яких порушено процедуру банкрутства (за
винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які проходять
процедуру ліквідації як суб'єкти господарювання;
- подали до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи
не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;
- не відповідають вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний
транспорт";
- не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконання
перевезень, затвердженої обов‘язковими умовами конкурсу, та перевезень, які
повинні виконуватись відповідно до чинних договорів (дозволів);
- мають несплачені штрафні санкції, неоскаржені у судовому порядку (що
були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу);
- подали конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та
додатковим умовам конкурсу крім випадків передбачених частиною третьою
статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт».
Підготовка конкурсу
7. Конкурс є відкритим для всіх претендентів, що відповідають умовам
конкурсу. Рішення щодо проведення конкурсу приймає організатор.
8. Організатор (конкурсний комітет за дорученням організатора) не
пізніше як за 30 календарних днів до дня проведення конкурсу публікує у
друкованих засобах масової інформації оголошення про конкурс на
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, в
якому міститься необхідна для претендентів інформація про умови конкурсу, а
саме:
1) найменування організатора (робочого органу);
2) порядковий номер та основні характеристики кожного об’єкта
конкурсу: номер маршруту, найменування початкових та кінцевих зупинок,
кількість оборотних рейсів або кількість автобусів для забезпечення
перевезення, режим руху та інтервал, особливості періодичності здійснення
перевезень (сезонний, у певні дні тижня тощо);
3) умови конкурсу;
4) порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу;
5) кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;
6) режим роботи організатора, адреса, за якою подаються документи
для участі у конкурсі;
7) місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі;
8) місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного
комітету;
9) розмір плати за участь у конкурсі (у вмпадку встановлення);
10) телефон для довідок (електронна адреса, адреса веб-сайту) з питань
проведення конкурсу.
9. Якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які
проводяться на одному засіданні конкурсного комітету, а подані ним

пропозиції достатні для виконання перевезень тільки на частині об’єктів
конкурсів, він повинен визначити пріоритети щодо визнання його переможцем
у конкурсах, про що робиться запис в розділі ІV заяви і в разі визнання його
переможцем у конкурсі (конкурсах) з вищим пріоритетом до участі в інших
конкурсах він не допускається.
Подання документів для участі в конкурсі
10. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний
об’єкт конкурсу окремо заяву встановленого зразка і такі документи:
1) заяву претендента встановленого зразка із зазначенням автобусного
маршруту загального користування, на якому має намір працювати претендент;
2) завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів
автомобільним транспортом загального користування (може подаватися в
одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох
конкурсах, які проводяться на одному засіданні);
3) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до
використання на автобусному маршруті;
4) відомості про додаткові умови обслуговування маршруту;
5) документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі із
зазначенням дати проведення конкурсу (у разі встановлення плати);
6) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових
реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на
маршруті;
7) копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за
умови проведення санації);
8) перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з
обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на
автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;
9) анкету відповідно до пункту 32 Порядку проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
(постанова КМУ від 03.12.2008 № 1081);
10) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на
автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з
відміткою «з місцем водія/без місця водія»), VIN-коду транспортного засобу,
державного номерного знака, року випуску транспортного засобу.
Комплектність поданих документів перевіряє в міру їх надходження
конкурсний комітет.
11. Крім документів, визначених у пункті 10 цих Умов, перевізникпретендент подає конкурсні пропозиції, які включають:
- інвестиційний проект-зобов`язання щодо оновлення парку автобусів
(обов`язково в разі невідповідності транспортних засобів умовам конкурсу);
- інші документи, що на думку перевізника-претендента можуть мати
значення під час конкурсу (за бажанням перевізника-претендента).

12. Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються,
підписуються
уповноваженою
особою
перевізника-претендента
та
скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.
Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у
двох закритих конвертах з позначкою № 1, який містить документи для участі в
конкурсі та з позначкою № 2, який містить документи з інформацією про те, на
який об‘єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент.
13. Подання документів на конкурс припиняється після закінчення
терміну, визначеного в оголошенні про проведення конкурсу. Документи, які
надійшли після встановленого терміну, не приймаються, крім випадків подання
перевізником-претендентом додаткових конкурсних пропозицій, які можуть
подаватися конкурсному комітетові безпосередньо під час проведення
конкурсу. У випадку, коли кінець терміну подання документів на конкурс
припадає на неробочий день, останнім днем терміну прийому документів
вважається перший після нього робочий день.
14. За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі
перевізник–претендент має право звернутись до організатора або робочого
органу, які зобов’язані надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором
перевізника –претендента) протягом трьох днів.
15. Будь-яка інформація про зміни умов конкурсу повинна бути доведена
до відома всіх перевізників-претендентів не менше як за 20 днів до дати
проведення конкурсу шляхом опублікування у засобах масової інформації, в
яких було розміщено оголошення про конкурс.
16. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах,
визначених пунктом 10 цих Умов, перевіряється організатором та/або робочим
органом не пізніше ніж за два дні до дати проведення конкурсу.
17. Подані на конкурс документи реєструються організатором конкурсу у
журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і
повертаються автомобільному перевізнику з повідомленням про спосіб
повернення коштів, внесених за участь у конкурсі.
Фінансування проведення конкурсу
18. Фінансування підготовки та проведення конкурсу здійснюється за
рахунок коштів організатора.
Плата за участь у конкурсі – відсутня.
19. Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів
з дати його проведення та розглядатися організатором протягом 30 днів з дня
надходження скарги від перевізника-претендента
Секретар міської ради

Петро ГОНЧАР

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
Бережанської міської ради
від 23 липня 2020 року № 1260
СКЛАД
КОНКУРСНОГО КОМІТЕТУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ
КОНКУРСУ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ НА МІСЬКОМУ
АВТОБУСНОМУ МАРШРУТІ «БЕРЕЖАНИ - с.ЛІСНИКИ ЗАВОД «МІКРОН», БЕРЕЖАНИ- с.РАЙ»
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Адамович П.П. – перший заступник міського голови, голова конкурсного
комітету;
Халупник З.О. – начальника відділу житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури міської ради, заступник голови
конкурсного комітету;
Берник М.С. – головний спеціаліст юридичного відділу міської ради,
секретар конкурсного комітету (без права голосу абз.2 п.22 Порядку).
Члени комітету:
Тищук В.І. – старший інспектор з особливих доручень відділу безпеки
дорожнього руху УПП в Тернопільській області (за згодою);
Погрібний В.М. – завідувач сектору взаємодії із суб’єктами обов’язкового
технічного контролю регіонального сервісного центру ГСЦ МВС (філія
ГСЦ МВС ) в Тернопільській області (за згодою);
Табаки І.В. – начальник Управління Укртрансбезпеки у Тернопільській
області (за згодою);
Майчук Б.М. – заступник голови Бережанської районної спілки
«Чорнобиль» (за згодою);
Грабар В.А. – голова ГО спілка бійців та волонтерів АТО «Сила України»
( за згодою);
Романюк В.М. – голова Бережанської районної організації Української
спілки ветеранів Афганістану (воїнів інтернаціоналістів) (за згодою);
Керницький Р.Б. – голова ГО «Учасників бойових дій «Бережанець» (за
згодою);
Онишків Н.М. – член ГО «Навігатор» (за згодою);
Сухарський В.Я. – заступник голови ГО «Бережанська ініціатива» (за
згодою).
Кочило І.Б. – спеціаліст І категорії з питань благоустрою відділу житловокомунального господарства, містобудування та архітектури міської ради.
Секретар міської ради

Петро ГОНЧАР

Додаток 4
до рішення виконавчого комітету
Бережанської міської ради
від 23 липня 2020 року № 1260
Проєкт
ДОГОВІР
на перевезення пасажирів автомобільним транспортом
№______
м. Бережани ____ __________20__ р.
Замовник _________________Бережанська міська рада___________________
в особі ____________________________________ ____________________________________________
(посада)
__________________________________ _____________________________________________________
(прізвище, ім‘я, по батькові)
з однієї сторони, та перевізник __________________________________________
(найменування юридичної або фізичної особи)
в особі ________________________________________________________________________________
з іншої сторони (далі – Перевізник), які діють на підставі Законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 7, 44 «Про автомобільний транспорт», інших нормативно – правових
актів, які регулюють процеси перевезення пасажирів та протоколу засідання конкурсного комітету
від __________ № __ уклали договір на перевезення пасажирів (далі – договір) про таке:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1. Замовник надає перевізникові право на перевезення пасажирів на маршруті:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(число, місяць, рік)
а перевізник зобов’язується надавати транспортні послуги населенню на умовах, передбачених цим
договором та нормативно-правовими актами.
УМОВИ ДОГОВОРУ
1. Права і обов’язки Замовника:
1.1. Затверджує, відповідно до чинного законодавства, тарифи на перевезення пасажирів і
багажу в автобусах.
1.2. Здійснює контроль за регулярністю руху та рівнем культури обслуговування пасажирів.
1.3. Здійснює постійний контроль за виконанням Перевізником умов договору, положень
нормативно-правових актів, що регламентують перевезення пасажирів автомобільним транспортом
та культури обслуговування пасажирів, екологічного та санітарного станів, дотримання галузевої
угоди між Міністерством інфраструктури України, всеукраїнським об’єднанням роботодавців
автомобільного транспорту і спільним органом профспілок, рішень міської ради та виконавчого
комітету і складає акти про виявлені порушення.
2. Права і обов’язки Перевізника:
2.1.Перевізник зобов’язаний:
2.1.1. Забезпечити виконання Законів України та інших нормативно-правових актів, що
регламентують перевезення пасажирів, оподаткування, безпеки руху, екологічного та санітарного
станів.
2.1.2. Обслуговувати маршрут автобусами, що відповідають вимогам з екологічної безпеки
пасажиромісткістю – згідно об’єкта конкурсу.
2.1.3. Забезпечити роботу автобусів на маршруті відповідно до затвердженого графіку руху та
визначеним маршрутом.

2.1.4. Виконати затверджений замовником розклад руху автобусів з відхиленням від графіків
руху не більше 1-2 хвилини.
2.1.5. Щомісячно надавати до Бережанської міської ради звітність про виконану роботу та
дотримання регулярності руху автобусів на маршруті.
2.1.6. Здійснювати збір плати за проїзд згідно з тарифами, затвердженими Замовником.
2.1.7. Забезпечити перед рейсову перевірку, належний технічний та санітарний стан
транспортного засобу, що виходить на маршрут.
2.1.9. Ознайомити водія з паспортом маршруту, схемою маршруту та розкладом руху.
Провести інструктаж водія з Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту і
Правил дорожнього руху.
2.1.10. Під час роботи на маршруті виконувати розпорядження диспетчера, який здійснює
управління і контроль за рухом автобусів на маршрутах.
2.1.11. Забезпечити автобуси візуальною інформацією, яка передбачена Правилами надання
послуг пасажирського автомобільного транспорту та табличкою про належність автобуса
відповідному перевізнику, виконувати рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради. За
необхідності оголошувати зупинки та надавати пасажирам іншу інформацію про рух автобусів.
Стоянка на зупинці не повинна перевищувати 1 хв.
2.1.12. Дотримуватись галузевої угоди щодо розміру оплати праці.
2.1.13. Декларувати, необхідну для здійснення виробничого процесу, кількість найманих
працівників.
2.1.14. Забезпечити проведення стажування та інструктаж водіїв у порядку, визначеному
центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.
2.1.15. Обслуговувати маршрут автобусами в кількості – зазначеної в об’єкті конкурсу.
2.1.16. При зміні рухомого складу на маршруті письмово повідомляти Замовника.
2.1.17. У разі виникнення стихійного лиха, епідемії або іншої надзвичайної ситуації надавати
на вимогу Замовника автобусний транспорт відповідно до рішень комісії з ПТЕБ та НС Бережанської
міської ради з подальшим відшкодуванням витрачених паливо-мастильних матеріалів відповідно до
наданого розрахунку.
2.2. Перевізник має право:
2.2.1. Призупинити перевезення пасажирів маршрутом за обставин, яких він не міг
передбачити або попередити їх, незважаючи на всі вжиті заходи. У цьому разі Перевізник повертає
пасажиру вартість проїзду.
2.2.2. Обмежити або припинити перевезення пасажирів на території, з якої вони
здійснюються, у разі стихійного лиха, епідемії або іншої надзвичайної ситуації.
3. Відповідальність
3.1. Кожна із сторін несе відповідальність відповідно чинного законодавства України та в
частині своїх зобов’язань.
3.2. Відповідальність перевізника:
3.2.1. При систематичних порушеннях (три і більше разів на місяць) за наявності відповідних
актів та/або протоколів, а саме:
- паління водіїв за кермом;
- розмова по мобільному телефону за кермом;
- безпідставний з’їзд з маршруту (без заміни резервним транспортом) чи не виїзд на маршрут;
- не виконання вимог законодавчих і нормативно – правових актів у сфері перевезення
пасажирів;
- утримання транспортних засобів в неналежному технічному й санітарному стані та не
забезпечення їх зберігання у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на
майданчиках, забезпечених засобами охорони;
- не забезпечення контролю технічного та санітарного стану транспортних засобів перед
виїздом на маршрут;
- при допущенні ДТП з вини Перевізника;
договір розривається в односторонньому порядку, про що повідомляється Перевізник.
3.3. При незабезпеченні проведення стажування та інструктажу водіїв у порядку, визначеному
центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту договір розривається в
односторонньому порядку, про що повідомляється Перевізник.

3.4. При не декларуванні необхідної для здійснення виробничого процесу, кількості найманих
працівників та невиплаті заробітної плати, величина якої встановлена галузевою угодою договір
розривається в односторонньому порядку.
4. Порядок вирішення спорів
Спори, що виникають між Замовником та Перевізником, у процесі виконання Договору,
вирішуються шляхом двосторонніх переговорів або в установленому законодавством порядку.
5. Строк дії договору
5.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до ____________.
5.2. Договір може бути розірваний за ініціативи однієї із сторін або якщо одна із сторін чи
обидві порушують його умови. Сторона, яка є ініціатором розірвання договору, попереджає іншу не
менше як за 30 (тридцять) днів.
6. Юридичні адреси і реквізити сторін
ЗАМОВНИК
47003 м. Бережани
вул. Банкова, 3
Бережанська міська рада
Код ЄДРОПОУ 04058491
телефон (03548) 2-14-37

МІСЬКИЙ ГОЛОВА
_____________ /__________/

ПЕРЕВІЗНИК
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

КЕРІВНИК
_____________ /__________/

