
 
 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
  
                                                                                       

05 лютого 2019 року                         м. Київ                                                     № 49 

 

 
Про продовження строку дії договорів про організацію пасажирських 
перевезень на автобусних маршрутах загального користування, віднесених 
до компетенції Київської обласної державної адміністрації  
 

 
Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністраціїˮ,  

„Про автомобільний транспортˮ, постанов Кабінету Міністрів України від               
03 грудня 2008 року № 1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу 
з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користуванняˮ, 
від 07 лютого 2018 року № 180 „Про внесення змін до Порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користуванняˮ, розпоряджень голови Київської обласної державної 
адміністрації від 02 жовтня 2018 року № 554 „Про деякі питання організації 
пасажирських перевезеньˮ, від 07 червня 2017 року № 310 „Про затвердження 
Порядку укладання договорів від імені Київської обласної адміністраціїˮ, від  
12 березня 2018 року № 130 „Про внесення змін до Положення про управління 
інфраструктури Київської обласної державної адміністраціїˮ: 

 
1. Продовжити на 5 років строк дії договорів про організацію 

пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування, 
віднесених до компетенції Київської обласної державної адміністрації, з 
автомобільними перевізниками, які відповідно до абзацу другого пункту 29, 
абзацу дев’ятого пункту 53, підпункту 1 пункту 55 Порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від              
03 грудня 2008 року № 1081, подали заяви про продовження строку дії 
договорів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 
користування та відомості щодо інвестування коштів на придбання більш нових 
та/або комфортабельних автобусів згідно з переліком, що додається. 

 
2. Уповноважити начальника управління інфраструктури Київської 

обласної державної адміністрації Чередніченка Юрія Анатолійовича у 
встановленому порядку підготувати та підписати від імені Київської обласної 
державної адміністрації з автомобільними перевізниками, зазначеними у пункті 
1 цього розпорядження, додаткові угоди до договорів про організацію 
пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування 
щодо продовження строку дії договорів та приведення їх у відповідність до 
чинного законодавства.  

 
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Київської обласної державної адміністрації відповідно до розподілу 
обов’язків.   

 
 
 
Голова адміністрації                       (підпис)                                     О. Терещук 



 

 
Додаток 
 
до розпорядження голови 
адміністрації 

 
 від 05.02.2019  № 49 
  
 
 

Перелік 
автомобільних перевізників, з якими строк дії договорів про  

організацію пасажирських перевезень на автобусних маршрутах 
загального користування, віднесених до компетенції Київської обласної 

державної адміністрації, продовжено на 5 років 
 

№ 
з/п 

Перевізник № маршруту/ 
рейсу, назва 
маршруту 

№ договору, який 
продовжується 

Заява 
перевіз-

ника 
1 2 3 4 5 
1. ФОП Метелюк 

Ірина 
Віталіївна 

№ 787 „Велика 
Олександрівка – Київ 

АС „Дарницяˮ 

№ 10.2013-51 
від 

12.12.2013 
до 11.12.2018 

 

від 
14.08.2018 

№ 7 

2. ТОВ „ТетАвтоˮ „Тетіїв – Київ АС 
„Південнаˮ 

(рейси: 3009/3110, 
1175/1171, 1184/1185) 

№ 08.2013-3 
від 

20.08.2013 
до 19.08.2018 

 

від 
25.04.2018 

№ 22 

3. ПП „К-А-Нˮ „Володарка – Біла 
Церкваˮ 

(рейси: 937/938, 
959/960, 939/940) 

№ 10.2013-19 
від 

10.12.2013 до 
09.12.2018 

 

від 
03.08.2018 

№ 181 

4. ТОВ 
„Автосервісˮ 

№ 280 „Здорівка – 
Київ АС „Південнаˮ 

№ 10.2013-34 
від 

13.12.2013 до 
12.12.2018 

 

від 
28.08.2018 

№ 538 

5. ТОВ 
„Підприємство 

„Троїцька 
Артільˮ 

№ 824 Княжичі – 
Київ АС „Дачнаˮ 

 

№ 10.2013-74 
від 

10.12.2013 до 
09.12.2018 

 

від 
05.09.2018 

№ 80 

6. ТОВ „Ірпінське 
АТП 13250ˮ 

№ 363 „Ворзель - 
Забуччя” та № 353 

„Немішаєве - 
Мироцьке” 

№ 10.2013-45 
від 

09.12.2013 до 
08.12.2018 

 

від 
07.09.2018 

№ 615 

7. ТОВ 
„Автосоюз - 

Згурівкаˮ 

„Згурівка – Переяслав 
Хмельницький через 

Усівкаˮ 
(рейси: 7101/7102, 

7103/7104) 

№ 10.2013-3 
від 

11.12.2013 до 
10.12.2018 

 

від 
06.09.2018 

№ 97 
 

 



 
 

2 
Продовження додатка 

 
1 2 3 4 5 
8. ПП „Сталкерˮ № 791 „Плесецьке – 

Київ АС „Південна” 
№ 2015-11-01 

від 
22.10.2015 до 

12.12.2018 
 

від 
06.09.2018 

№ 06-
09/18-1 

 
9. ТОВ 

„Підприємство 
„Троїцька 
Артільˮ 

 

№ 941 „Вороньків – 
Київ АС „Видубичіˮ 

№ 10.2013-84 від 
10.12.2013 до 

09.12.2018 
 

від 
22.05.2018 

№ 41 

10. ПП „Центуріон 
Плюсˮ 

„Сквира – Біла 
Церкваˮ 

(рейси: 7261/7262, 
7263/7264, 7265/7266, 
7267/7268, 7269/7270) 

№ 10.2013-13 від 
12.12.2013 до 

11.12.2018 
 

від 
07.09.2018 

№ 103/1 

 
 
 
Начальник управління  
інфраструктури  адміністрації  (підпис)   Ю. Чередніченко                
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