
Додаток 

до Умов проведення конкурсу 

з визначення підприємства 

(організації) для здійснення 

функцій робочого органу щодо 

проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на 

приміських автобусних 

маршрутах загального 

користування, які не виходять за 

межі території Черкаського 

району (пункт 3 розділу ІІІ) 

 

Комітету з визначення  

підприємства (організації) для 

здійснення функцій робочого 

органу щодо проведення 

конкурсу з перевезення 

пасажирів на приміських 

автобусних маршрутах                                               

загального користування, які не 

виходять за межі території 

Черкаського району 

 

 

 

 

 

Заява 

 

на участь у Конкурсі з визначення підприємства (організації) для 

здійснення функції робочого органу щодо проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які 

не виходять за межі території Черкаського району Черкаської області 

 

Відповідно до оголошення з визначення підприємства (організації)                         

для здійснення функції робочого органу щодо проведення конкурсу                                                

з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального 

користування, які не виходять за межі території Черкаського району Черкаської 

області претендую на право участі у зазначеному конкурсі. 

 

Надаємо наступну інформацію про підприємство, установу, організацію: 

 

 

 



І. Загальні дані 

Повне найменування підприємства (організації) 

                              

                              

Скорочене найменування підприємства (організації) 

                              

Код ЄДРПОУ підприємства (організації) 

                              

Прізвище, ім’я по батькові керівника підприємства (організації) 

                              

Контактна інформація 

Телефон                     

Факс                     

Мобільний 

телефон 

                    

Контактна особа                     

Електронна адреса                     

 

ІІ. Юридична адреса підприємства (організації) 

Країна              Поштовий 

індекс 

      

Область              Район          

Місто (село)            Вулиця          

Будинок      Корпус     Квартира 

(офіс) 

       

Фактична адреса підприємства (організації) 

Країна              Поштовий 

індекс 

      

Область              Район          

Місто (село)            Вулиця          

Будинок      Корпус     Квартира 

(офіс) 

       

 

 

 

 

 



ІІІ. Банківські реквізити 

Розрахунковий 

рахунок 

                     

у                           

МФО                          

 

ІV. Додаткова інформація 

 

____________________________________________________________________

________ 

У зв’язку з участю в конкурсі підтверджую, що: 

з Умовами проведення конкурсу ознайомлений; 

згоден брати участь у конкурсі відповідно до Умов проведення конкурсу, 

визначених Черкаською районною державною адміністрацією; 

усі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають дійсності;  

на момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом, не порушено  

справу про банкрутство або не проводиться процедура санації; 

у разі перемоги згоден укласти договір. 

 

До заяви додаються документи відповідно до Переліку документів, що 

подаються для участі у конкурсі. 

 

Додаток на ____ арк. 

 

М.П. 

 

“___” ____________ 20____   __________                ________________ 

          (підпис)          (прізвище та ініціали) 

 

 

Заяву прийнято ___________ 20___ р. ____________________________________ 

(прізвище, ініціали, посада та підпис особи, яка 

прийняла документи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


