
  
 
 
 
 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
  

від 16 липня  2018 року       № 401 

 

 м.Київ 
 

 

 

 

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 23 вересня 2015 року № 352 „Про деякі питання врегулювання 

діяльності щодо перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користуванняˮ, від 07 червня 2017 року № 310 „Про затвердження Порядку 

укладання договорів від імені Київської обласної державної 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 додатком. 
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2. Уповноважити начальника управління інфраструктури облдерж-

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 першого 

заступника голови облдержадміністрації Анісімова А.Є. 

 

 

 

Голова адміністрації                        (підпис)                         О.Л. Горган 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Додаток 
 
до розпорядження голови 
адміністрації 

 
 від 16.07.2018  № 401 
 
 
 

 
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. ТОВ 

„Ірпінське 
АТП 13250ˮ 

№ 777 „Овочевий 
ринок «Столичний» - 

Київ АС „Дачнаˮ 

№ 2015-1.22 
від 

13.03.2015 до 
12.03.2018 

 

від 
03.04.2018 

№ 250 

2. 
ТОВ 

„Обухівтрансˮ 

Безіменне –  
Київ АС „Видубичіˮ 

(рейси 7245/7246, 
7247/7248) 

 
Долина –  

Київ АС „Видубичіˮ 
(рейси 7175/7176, 

7177/7178,7179/7180) 
 

Дермезна –  
Київ АС „Видубичіˮ 

(рейси 7237/7238, 
7239/7240, 7241/7242, 

7243/7244) 
 

Матяшівка –  
Київ АС „Видубичіˮ 

(рейси 1219/1220, 
1221/1222, 1223/1224, 
1225/1226, 1227/1228, 
1229/1230, 1231/1232, 
1233/1234, 1235/1236, 
1237/1238, 1239/1240, 
1241/1242,1243/1244) 
 

№ 2015-1.8 
від 

13.03.2015 до 
12.03.2018 

від 
22.03.2018 

№88 
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продовження додатка 
 

1 2 3 4 5 

  

Стайки – Київ АС 
„Видубичіˮ (рейси 

7139/7140, 7141/4142, 
7143/7144,7145/7146) 

 
 

Розаліївка – Київ АС 
„Видубичіˮ (рейси 

7249/7250, 7251/7252, 
7253/7254,7255/7256) 

 
Витачів – 

Київ АС „Видубичіˮ 
(рейси 7107/7108, 

7109/7110, 7111/7112, 
7113/7114, 7201/7202, 
7203/7204, 7205/7206; 
7207/7208, 7213/7214; 

7215/7216) 
 

Германівка –  
Київ АС „Видубичіˮ 

(рейси 7147/7148, 
7149/7150, 7151/7152, 
7153/7154, 7155/7156, 
7157/7158, 7159/7160, 
7161/7162, 7163/7164, 
7165/7166, 7167/7168, 
7169/7170,7171/7172) 

 
Степок – 

Київ АС „Видубичіˮ 
(рейси 7257/7258, 

7259/7260) 
 

  

3. 
ТОВ 

„Обухівтрансˮ 

№ 309 „Обухів – Київ 
АС „Видубичіˮ 

 
№ 789 „Березове 
(Сади) – Київ АС 

„Видубичіˮ 
 

№ 811 „Гусачівка – 
Київ АС „Видубичіˮ 

 
 

№ 2015-1.5  
від  

13.03.2015 до 
12.03.2018 

від 
22.03.2018 

№88 
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продовження додатка 

 
1 2 3 4 5 

4. 

 

ТОВ 

„Обухівтрансˮ 

 

 

 

№ 313 „Українка – 

Київ АС „Видубичіˮ 

 

№ 310 „Обухів – Київ 

АС „Видубичіˮ 

№ 2015-1.7 

від 

13.03.2015 до 

12.03.2018 

від 

22.03.2018 

№88 

5. 
ТОВ 

„Обухівтрансˮ 

№ 751„Красне –  

Київ АС „Видубичіˮ 

 

№ 311 „Обухів – Київ 

АС „Видубичіˮ, через 

Козинˮ 

 

№ 2015-1.6 

від 

13.03.2015 до 

12.03.2018 

від 

22.03.2018 

№88 

6. 

ФОП 

„Матвійчук 

Іван 

Романовичˮ 

№ 710 „Рудня – Київ 

АС „Дарницяˮ 

 

Фрунзівка –  

Київ АС „Дарницяˮ, 

через Богданівкуˮ 

(рейси 5310/5309, 

5312/5311, 5314/5313, 

5316/5315) 

№ 121812-0.2 (1) 

від  

14.02.2013 до 

13.02.2018 

 

№ 121812-0.2 (2) 

від  

14.02.2013 до 

13.02.2018 

від 

02.05.2018 

№ 21 

 
 
 
Начальник управління  
інфраструктури адміністрації           (підпис)  Ю.А.Чередніченко  
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