МЕМОРАНДУМ
про спільні дії в знак шани, поваги до захисників вітчизни та пам’яті
за усіма загиблими героями України
21 квітня 2015 року

м.Івано-Фраиківськ

Івано-Франківська обласна державна адміністрація в особі радника
голови Басалиги Володимира Ігоровича та начальника відділу транспорту та
зв’язку департаменту промисловості та інфраструктури Подошви Сергія
Валерійовича, обласний комітет профспілки працівників автомобільного
транспорту та шляхового господарства в особі голови Гавриляка Івана
Федоровича, Прикарпатська асоціація автомобільних перевізників в особі
голови Гавриляка Романа Володимировича, суб’єкти господарської
діяльності ТДВ "Івано-Франківське обласне підприємство автобусних
станцій" в особі генерального директора Запухляка Зіновія Михайловича,
ТзОВ "АТП - 12629" в особі директора Скільського Михайла Миколайовича,
ПАТ "Коломийське АТП" в особі голови правління Остапи В’ячеслава
Михайловича, ПАТ "Калуське АТП" в особі голови правління Стасюка Івана
Васильовича", ПАТ "Рогатинавто" в собі голови правління Окрепкого
Степана Степановича, Косівське ПрАТ "Скіф-авто" в особі голови правління
Волощука Володимира Йосиповича, ПАТП "Авто-транс-захід" в особі
директора Бальницького Василя Степановича, ТзОВ "Автотранспортна
асоціація" в особі директора Мутовіна Юрія Геннадійовича, ТзОВ "ЄвроАвто-Бан" в особі директора Добровольського Олександра Богдановича, ПП
"Західавтотранс" в особі директора Манелюка Миколи Петровича, ПП "АТП
Дружба" в особі директора Чекаловського Ігоря Михайловича, ТзОВ "Євротранс-клас-1" в особі директора Пнівчука Василя Романовича, ТзОВ "Артранс" в особі директора Тернавського Віктора Володимировича, ТзОВ
"Корида-транс" в особі директора Гринишина Дмитра Степановича, ТзОВ
"Експрес-Автолюкс" в особі директора Боклащука Михайла Богдановича,
приватні підприємці Баран Володимир Васильович, Гарат Роман
Михайлович, Слюсарчук Василь Степанович, Христан Василь Васильович,
Кантор Володимир Михайлович, Клевець Сергій Васильович, а також голова
ГО "Івано-Франківська обласне об'єднання воїнів АТО" Парцей Роман
Ярославович, член ГО "Івано-Франківська обласне об'єднання воїнів АТО"
Вішка Роман Остапович, голова відділення Міжнародної ліги захисту
інвалідів внаслідок катастроф, нещасних випадків та військових дій, голова
Івано-Франківської міської спілки ветеранів Афганістану Омелько Віктор
Петрович усвідомлюючи необхідність співпраці та спільних дій для
вирішення проблемних питань у сфері пасажирських перевезень, створення
платформи для плідної співпраці інститутів влади, громадськості та бізнесу,
керуючись принципом об'єднання зусиль для досягнення поставленої мети,
дійшли спільної згоди та уклали даний Меморандум про наступне:
1. Особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції
користуються пільговим проїздом в автобусах приміських та міжміських
внутрішньообласних маршрутів загального користування відповідно до
положень чинного законодавства, зокрема Закону України "Про статус

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". При цьому, окрім
посвідчення встановленого взірця, перевізники та оператор автостанціїіної
діяльності визнають право учасника АТО на користування пільгою на
підставі довідки, форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів
України від 20.08.2014р. №413 "Про затвердження Порядку надання статусу
учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення", а також довідки,
виданої безпосередньо військовими частинами, та військового квитка із
відповідним записом про участь в АТО (тимчасово, у зв'язку з тривалим
процесом оформлення документів).
2. Підтримати проект "Маки пам'яті" та розмістити на всіх автобусах
(зовні та в салоні) регулярних приміських та міжміських внутрішньообласних маршрутів відповідну емблему.
3. Умови цього Меморандуму ніяким чином не обмежують і не
забороняють Сторонам проводити іншу роботу, не передбачену цим
Меморандумом.
4. На підтвердження вище вказаного, уповноважені особи підписали цей
Меморандум.
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