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Шановний пане 1горю! 

На Ваш запит на 1нформащю вщ 10.03.2015, що надшшов до 
облдержадмшютрацй 10.03.2015 за № 65/0/48-15, про надання документ1в по 
примюьким переведениям повщомляемо наступне. 

Зпдно 31 статтею 1 Закону Украши "Про доступ до публ1чно1 шформацГГ 
(дал1 - Закон) публГчна шформащя - це вщображена та задокументована будь 
якими засобами та на будь-яких нос1ях шформацш, що була отримана абс 
створена в проц&п виконання суб'ектами владних повноважень свой 
обов'язшв, передб^чених чинним законодавством, або яка знаходиться у 
володшш суб'екив владних повноважень, шших розпорядншав публ1чно1 
шформацй, визначених цим Законом. 

Таким чином'! Ваш запит шдлягае задоволенню шляхом надання КОШЕ 

наступних документе: 
- догов1р № Л186 вщ 20.08.2013 про оргашзащю перевезення пасажиргв ш 

м1жм1ських та примюышх автобусних маршрутах загальногс 
користува* ня, яю не виходять за меж1 територЙ Дншропетровсько' 
обласи (внларйпньо-обласш маршрути) 

- паспорт 857 примюысого автобусного маршруту регулярню 
перевезень| який працюе у звичайному режим "м. Дншропетровсы 
(Пчковий вокзал) - с|. Волоське" 

- розпорядження грлови облдержадмшютрацй вщ 13.05.20 К 
№ Р-263/0/3-14 "Про встановлення тариф1в на перевезення пасажир1в 
багажу автобусами, яю працюють у звичайному режим1 руху на 
м1жм1ських та примюьких автобусних маршрутах загального 
користування, яю не виходять за меж1 територЙ Дншропетровсько 
облает! (вцутрхпшьробласт маршрути)", зареестроване в Головному 
управлшн| юстищ|[ у Дншропетровськш облает! 16.05.2014 за 
№17/1838? 
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М1ж тим, осюльри додаткрва угода до договору № 186 вщ 20.08.2013 про 
оргашзащю перевезе^ня пасалйир1в на м1жмюьких та примюьких автобусних 
маршрутах загального корис^ування, яю не виходять за меж1 територи 
Дн1пропетровсько1 обласп (внутршшьо-обласш маршрути) не укладалась, 
облдержадмшютращя 'не волод1ё шформащею по пункту 2 Вашого запиту. 

На П1дстав1 ви*щезазначеного, керуючись пунктом 1 частини 1 стати 22 
Закону, пов1домляем<| про вщмову в задоволенш Вашого запиту у цш частиш. 

Разом з цим зазначаемо, що вщповщно до вимог пункту 4 частини 4 ще1 
стати Ви маете право' оскаржити в1дмову в задоволенш запиту на шформацио у 
порядку, передбаченому статтею 23 Закону. 

Р 
1 Додаток: на 22 арк. в,електронному виглядь 
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1 3 повагою . 

Виконуючий обов'яз!си 
заступника голови ' 
облдержадмшютрацц О.А.КИКОТЬ 

Юшко 742 87 73 


