
І

Схема інформування та оповіщення про стан дорожнього покриття, 
ускладнення гідрометеорологічних та інших умов дорожнього руху

Інформацію про стан дорожнього покриття, ускладнення 
гідрометеорологічних та інших умов дорожнього руху автостанція отримує від 
наступних служб шляхом отримання телефонограм та факсограм:

Державної автомобільної інспекції 
Укртрансбезпеки
Міністерства надзвичайних ситуацій 
Обласної та районної державних адміністрацій 
Служби перевезень ПрАТ «ДОПАС»

СХЕМА ІНФОРМУВАННЯ ТА ОПОВІЩЕННЯ ПРО СТАН ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ, 
УСКЛАДНЕННЯ ГІДРОМЕТЕОЛОРОГІЧНИХ ТА ІНШИХ УМОВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

СХЕМА ОБМІНУ ОПЕРАТИВНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ
УМОВИ ПО АВТОСТАНЦІЇ
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План евакуації пасажирів та персоналу автостанції на випадок пожежі чи іншої
н а д з в и ч а йн ої с иту а ц ії

Вихід

Напрямок евакуації

Д
©

Вогнегасник

Телефон

1 .Оповіщення пасажирів здійснюється через ГуЧН О М О ЕН И Й  зв'язок. 
2 . Відповідальна посадова особа - Мішко Світлана Юрішна



План
Оповіщення та евакуації пасажирів та персоналу автостанції на 

випадок пожежі чи інших надзвичайних ситуацій

У випадку виникнення пожежі або надзвичайної ситуації диспетчер 
автостанції, використовуючи гучномовний зв’язок або голосом попереджає 
пасажирів та працівників автостанції про виникнення пожежі чи надзвичайної 
ситуації.

Одночасно диспетчер автостанції негайно доповідає керівництву автостанції 
і при необхідності викликає пожежну команду (тел.101), поліцію (тел.102), швидку 
медичну допомогу (тел.103), або іншу аварійну службу та вживає необхідні заходи 
щодо ліквідації пожежі чи надзвичайної ситуації.

До прибуття пожежної (аварійної) команди черговою зміною автостанцій 
проводиться оточення території автостанції та застосовуються необхідні заходи по 
локалізації пожежі (надзвичайної ситуації).

«

Евакуація пасажирів, працівників та матеріальних цінностей проводить 
диспетчер пасажирського транспорту, квитковий касир, в разі його відсутності -  
старший касир або інший працівник, якому це було доручено.

Евакуація з автостанції здійснюється в наступній послідовності:
1.інваліди, жінки з дітьми, особи похилого віку;
2.інші пасажири;
3.працівники автостанції та майно автостанції.
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Пропускна спроможність автостанції, способи 
інформування пасажирів та реалізації квитків

Максимально можлива кількість відправлень автобусів - 200 

Максимально можлива середньодобова
кількість відправлених пасажирів -  5000

Інформування пасажирів на автостанції здійснюється з допомогою 
інформаційних розкладів руху автобусів, об’явами по гучномовному зв’язку, АСУ в 
мережі ПрАТ «ДОПАС», інформаційного сайту в мережі Інтернет dopas.dp.ua

Реалізація квитків здійснюється касами Кам’янської автостанції -3, касами 
автостанцій які включено до мережі ПрАТ «ДОПАС», всіма відділеннями 
Приватбанку на території України, в Інтернет мережі.

г
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ПЛАН АВТОСТАНЦІЙНОЇ ЗОНИ

ІІропжа частина

ПлатФопми вілпоавлення
Автостанція

Квиткові каси

Зал очікування
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ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
договору ареш т земельної-діяявки

М іський

оренди

.«.Дніпродзсраш нкік

■ї«і»(ишержнисu«ca міська рада («од ЄДРИОУ 24604168), мictiSaajA ^sffic «, Д<ї«ірОдаержм*«іьк, 
і Д'ійра,инсі.м•га.лпдЛ -і- ї ї ті Орендодавець” в особі міського п'-птеи Керченського Я.С.. який; ate на

етіліпіія! Закову України ,,Про місцеве еамомрядушшни в Україні" від 21.05.9? о. 'k 2Я(¥9‘ММ\ •} однієї
сторони, та

Вія кроте акціонерне іоийрнсгйа „Дніпропетровське обласне ліппрмелістіїо *»г«С}сииж
с т їш їіііГ  (шд Є ;;Ш О ¥ 0:п 13549). в особі анрекі»|Я Радаояова Віктора Івановича. якнїї Мс на підстилі 
.. м:ч V :  квдмі '•Орендар’', уклали исв договір про наступне;

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ,
і.і "Орендодавець" надає, а ^Орендар" ариймас у строкове, платне «оріїетуааин* шюяьИу ділянку 

н«Ші.с>і.*і<х:іі>;іда(н:і.кх?го пр-взначенкя. шо знаходиться за адресою: м. Дмінрсшержішськ» лр,Лен імй.їОл
ігідио : юкшям земельної ділянки, що задасться,

IT. Підставо» дам иадмшн земельної дітакш .в оренду е рішення ДмІпрОіМержинсмсоТ міської ради 
ні ГЛУПІ Нін року ТУКНУ V

2. ОБ’ЄКТ ОРЕНДИ
2.1. В ореаду і е(М-.асп.ся земелька ділянка загальною шюшеш 0,0943 їй для фактичного розмішеная 

к.- .-кіг. .• лінії<••*. lira i в тому числі: О.іНОО га иід'фііадею, 0.0843 пі пія прохощами, проїздами, плоідалкамі», 
Еїор-.пивна і, ч.і>.да м н и  земельної з і ш м  станом на <ш П4.2<КЙ року становить

229044,б8»ін«,
1 і кмельиа яияик.іі. яка пере дасться » оренду, має такі недоліки, щ  можуть перешкоджати її

елфеиквному BWpwetiiÉHjô: ий мас.
то; і щ; і і ; хліб лики; ті об'єкта оренди, н кі можуть 'ввяииути на орендні відносин и: не am

3, СТРОК Дії'ДОГОВОРУ
і, і Договір укяа.ш-rw» ст.чн.е-.і до 273І5ЛРІІ рішу Після закінчення строку договор? «Оренд і

.і.-, тереїлітоіе vpai«> на ппмои.іеині *с№ на ишиЇЇ строк.
то V р;і н. mono ’Ореишір" бажає продовжити строк дії договору то він повинен не ліз інше ніж та ЗО 

ііа.теширмих днів ло замиленим строку дії договору пемадомитн письмово «Ореидодавій» Про намір
продовжити його дію.

1.7. Гїілпясзкий сторонами договір опадім тлЗуггаї; чинності і  моменту Його державної p^tjpauii'.
3.4. Умови цмті.і договору зберігають свою чинність на строк йото аіі у випадках, коди після 

набуття чинності договоре*.. зашнодавсгвом встановлені інші правила ніж перодбачег« логтюром. крім
в мла дві її передбачених M A цмзто договору.

4. ОРЕНДНА ПЛАТА
•І.!. Орендна ч'ідто. шігсіпрс-ч ‘’Орендарем" виключно у грошовій формі о розмірі 13742.64 три. без

П/Я нд рік шш Е-ткотітль 1143,22 «pit 6«  ІІДб но мьещь, і вноситься на рахунок- мьйиюгф <&Шйн«у, 
реивілктн якого надшснься Орендарю додатково Орсшодавцем.

і :: і ?0»іиел«ііия рази ру орендної плата ш земельну діднику злійснюггь«я з урахування.« ЇЇ ші»ши>.ГО 
чршгачеюм та ктюфівдектів ін.леке.ідії імшвічеиих законодавством, за датаерджвними Кивчіияом Міністрів 
■ЛдГгні) форд.злім, ід. точ-.идвдіеткн nia чиж укладення або рипи умов договору оренда, чи продовжений 
йота дії, . . . . . . .  . -

TH- Орег но -о юто сплачуйтеся за базовий податковий (тітниїї) період, який дорівнює кшісмдарнему 
місшк- гіїїуч с-гчисі прспжтім ЗО каа-еіиириих аиі®, наступи»» за останнім катендарнкя днем заітиаго 
іЛкмііїг№всі*о) плрірау,

Opt*« ш«і гне -і а еядачуі . ьсп а  ф&ь- пічне користування івмеямкмо дідяикокк 
Перто , і. яког о Орендар етсшчус земельний платіж обчиеліотдач з д а т  вииикнепнв права адасноеті 

но о:У 1 кг: топ лямїщений на шначенїй іймєііьніЛ діаняиіг, й не з дати державної j«i'êipaniï имигй догоиеру.
Розмір зече-и.иопі платежу нвршїотустьея а наступному порядну. Здати виникнгідая права впасиості 

на обл у, . що ротміакний та зешльній аііавиі ж> дати айржавшї ргестрапії нього договору Орендар 
шлвчуі іємсльниП мйгіж h іхячірі земельного шмшггку. Таки* дамеяіьни* іїляяш Орендар повинен 
сі і. а : тій протягом 60 днів після належно оформленого ШЮГО ДіПчмору.

З лато .»тзржаияоТ jv*rcгііїмдї ш<ого логовору Орендар ешачує орендну виїгу шначіну я п,4Л. нього 
штопору.
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Таїдаї. розмір 'ожндінУі плата пілямгас перерахувюгмю при зміні фУНКІ : 1 питьного або пілi.otn 
и-икориетани* ’'--мельлеУі ділянки, яке змінюється рішення« в-пконкому Ді*іпрол = -т кимеї.коі міської раЯф 
„Про зііг#ерд-*-.мкя акту яержавноі приймальної комісії про прийняття в екешузтаиію закінченої-^.
0% нині.я...... V-hiy", або на підставі іншого документу який змінює фунті» .-кальне призначення х
йнкорис іаиня земельної дінички.

Перерахування плати ч  землю здійснюється за ціниш, що визначена договором. оренди земельної 
і і і ік.і мчим змінено функціональне (цільове) призначення земельної ділянки

Періс і Vi яки# іді*4.нздсті.ея доїшрухуванз« (перерахування) доріяиостьея; наступ»«!! день'дісюі 
прийняття ниічонм’їігч к-даїтгедом міської ради рішення „Про затвердження акту держзімпзї пршїчальної 
кокісм про пгііґиіяття » сгепдуа іац-ію закіиченого будЗвниігпмі об’єкту", або дшюго документу «ким 
(МЇішзст 'ппі |г. п- їй пальне- призначення яшоршшігеї земейьмої ділянки я» день, шо є останнім перед : 
роле і - іжаї і ої реестркЙ поговору оренди земельної ділянки, яким яиі* . іуижшенншіьне (ці іквде) 

призначення •»•медьжзї. лідя-нки.
Орендар ппінтнс-н еилашти донараховану орендну плату протягом Ш  ділі після належмо 

оформленого огокору, як»і1.' змінено функціональне (цільове) призначення земельноїділянки.
• І Розмір орендної штати щорічно нерегляаиггься у випадках і з моменту: зміни уме* 

пчтаарювлния. передбачених договором: зміни розмірів ставки земельного податку,, підпишекн* цін і 
шдмфів. «гіни (.■.••йфіціз п ті в індексації. визначених законодавств««; погіршений стану орендованої ^ем&іьиої 
дті.яш.і' не •' енна Орендаря, що підтверджено документами: в інших. випадках, передбачення, 
іанммдапч имн актами України.

•1.x У випадку а«знання договору оренди земельної ділянки недійсним, одержана "Орендодавцем" 
п.-ігч . рйк ітиіниі' ермік користування «Орендарем» земельною ділянкою не повертається.

І> -J.il порушення строків оплати орендної плати Орендар сплачує штрафні санкції а порядку та 
розмірі, передбаченому Законом України „Про рарядек погашення зобов'язань шитиихів податків перед 
бюджетам« га державними цільовими фондами”.'

і. УМОВИ ВИКОРИСТАЄІНЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
-V . В орін.-іу перші» > нея земельна ділянка загальною площею 0,0945 та дня фактичною розміщення 

мс кшлиеої 'і;- іівпі, її тому числі: О.СЖЧ) га під будівлею, 0,0843 га піа проходами, проїздами, площадками 
S.2 . ЦІ4Іиоие Використання земельної ДІЧЯНКІЕ землі ІНШОЇ комерційної ДІЯЛЬНОСТІ (l-.il.б).
ЯЗ. У чаші збереження стану об’єкта оренди: внкорисіаиня ділянки відіюмдио до проекту забудови і 

.втриманням я и «ог чин його гпвдиидапствя. державних будівельних, та інших норм і правив, *

її, УМОВИ ї СТРОКИ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ОРЕНДУ.
6 ! Перся;!1- а земельної ділянки » оренду здійснюстьея без розроблення проекту її відведення.

ГІіір'. шча 'кме-.ьної ділянки орендареві здійснюється протягом 3 (Трьох) календарних, .пні» з 
момент-' тсрдіїпдач реєстрації договору орендні земельної ділянки за актом Ті приймання-передачі,

7. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
’ І і ’.-,сля закінчення строку дії договору в разі його непродогжеши протягом 36 календарі їй»: дні а,

"Openі.сій юбол’йюннй пшериути земельку ділянку "Оренйоаавіїхї".
ї.2 ї ’іад* припинення дії договору «Орендар« павертаг «Орендшідьіхві» земельну ділянку у стані, не 

гіршим) порівняй«- з тим, у кому ВІШ одержав її в оренду.
-Орг -.,.швсі:і- у рай погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов'язаних 

is і«, ноіо і . , иі>, мас премо відшкодування збитків у розмір», визначеному еггороиамн. Якщо сторонами 
це Д-.ЖВ гнуто 11 оди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язусльс* у судовому порядку.

'і.}. ЗДНіаіені "Орендарем” Oes згоди "Орендодавця' витрати на подіпшсімія орендованої земельної 
. ІІЛЯНКН не яідлягшть нідшко^вянню.

Поліїш-синя стану »шяьної ділянки провезені Орендарем за письмової згод« Орендодавця землі, не 
підлягаю«, відшкодуванню,

' і Орем шр мзк : ■ ш • і- : відшкодування збитків, заподітии\ унаслідок невігкоманіш ореидодяїйіем '
зобов'язань, передбачених цим договором.

Збитками яважаютьс*:
6:ш  і ні і пірати, яках орендар зазнав у зв'язку з  невиконанням або -неналежним амкошишям у м »  
а-.опору оредлозоянем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити дія аіаноюеняя

свого порушеного права;
тох-оди. які орс-к.хар v н би реально отримати: в разі належного виконання, орендодавцем умов договору.

■ І'гвмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі докумщітадш» підтверджених даних.
’.о "Оужіндар" не мас прана утримувати -уематшу ділянку для забоіїкчмкня Своїх вимог до

''Ореаммяйш".
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