Додаток 2
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про наявність матеріально-технічної бази, яка забезпечує виконання технологічних операцій, або договорів із суб’єктами господарювання, що надають послуги з виконання таких операцій

1
Службове приміщення

Місцезнаходження 


 - власне;  - орендоване


строк дії договору оренди: ..
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ/індивідуальний податковий номер контрагента: 

Режим доступу
з : по :;  - робочі  - вихідні, святкові дні

Контактна особа


телефон


Зберігання документів, передбачених підпунктом 1 пункту 16 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом (далі - Ліцензійні умови), забезпечую - 
2
Зберігання транспортних засобів

Кількість машиномісць: 

 - власна або орендована територія;  - оренда машиномісць

 - гаражі;  - майданчики поза житловими зонами;  - стоянки, забезпечені засобами охорони для зберігання автобусів

Місцезнаходження


Оренда
строк дії договору оренди ..
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ/індивідуальний податковий номер контрагента: 
3
Забезпечення технічного стану транспортних засобів
3.1
 - перевірка технічного стану перед рейсом

виконавці:
 - водії


 - технічний персонал
3.2
 - перевірка технічного стану після рейсу


 - не застосовується на підставі пункту  Ліцензійних умов





Продовження додатка 2

 - за матеріально-технічною базою;
 - власна  - орендована;
строк дії договору оренди: ..

 - за договорами із виконавцями
строк дії договору: ..
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ/індивідуальний податковий номер контрагента: 

Місцезнаходження


 - контрольно-технічний пункт;  - оглядова канава;  - освітлення;  - інструменти;  - стенди
3.3
 - технічне обслуговування та ремонт

Місцезнаходження


 - матеріально-технічна база
 - власна;  - орендована
строк дії договору оренди: ..

 - за договорами із виконавцями
найменування: 
строк дії договору оренди: ..
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ/індивідуальний податковий номер контрагента: 

контрольно-технічний пункт, бокси (опис):  
устатковання (опис): 
вузли та агрегати, які можна ремонтувати (опис) 

 - станція технічного обслуговування
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ/індивідуальний податковий номер контрагента: 
 - авторизована.
4
Перевірка медичного стану водіїв


не застосовується на підставі пункту  Ліцензійних умов

 - медичний кабінет
устатковання (опис): 


Місцезнаходження


 - матеріально-технічна база
 - власна;  - орендована
строк дії договору оренди: ..

 - за договорами із виконавцями
строк дії договору: ..
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ/індивідуальний податковий номер контрагента: 
серія, номер ліцензії (виконавець, ліцензіат): .
5
Інформація про трирічний досвід провадження господарської діяльності, визначеної підпунктами 1-4 пункту 4 Ліцензійних умов


серія, номер ліцензії: .



Продовження додатка 2
5.1
Договір від .. №  про  ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ/індивідуальний податковий номер контрагента: 
акт виконаних робіт від .. № 
5.2

_________________________ ____________________    _______________________
  (найменування посади керівника)                  (підпис)                                (прізвище та ініціали)
       М.П. (за наявності)


