
 
 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
  
                                                                                       

14 березня  2019 року                       м. Київ                                                    № 139 

 

 

 

Про надання повноважень щодо підписання від імені Київської обласної 

державної адміністрації договору про організацію пасажирських 

перевезень на автобусному маршруті загального користування 

сполученням „Рокитне АС – Київ АС „Південна”  (рейси 3431/3432, 

3437/3438, 4171/4172) 

 

 

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністраціїˮ, 

„Про автомобільний транспортˮ, постанови Кабінету Міністрів України           

від 03 грудня 2008 року № 1081 „Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користуванняˮ (зі змінами та доповненнями), розпоряджень голови Київської 

обласної державної адміністрації 02 жовтня 2018 року № 554 „Про деякі 

питання організації пасажирських перевезеньˮ, від 03 жовтня 2018 року № 555 

„Про деякі питання організації та проведення конкурсів з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, віднесених до 

компетенції Київської обласної державної адміністраціїˮ, зареєстрованого в 

Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області 09 жовтня 

2018 року за № 124/1151, 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, наказів 

начальника управління інфраструктури Київської обласної державної 

адміністрації від 22 листопада 2018 року № 52-од „Про проведення обласного 

конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських 

(внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, що не 

виходять за межі території Київської областіˮ, від 28 листопада 2018 року               

№ 55-од „Про внесення змін до наказу від 22.11.2018 № 52-од”, листа 

приватного підприємства  „Транспортне агентство „Ікарус” від 11.02.2019 № 19 

про відмову від укладання договору:  
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1. Уповноважити начальника управління інфраструктури Київської 

обласної державної адміністрації Чередніченка Юрія Анатолійовича на 

підписання від імені Київської обласної державної адміністрації договору про 

організацію пасажирських перевезень на автобусному маршруті загального 

користування сполученням „Рокитне АС – Київ АС „Південна” (рейси 

3431/3432, 3437/3438, 4171/4172) з автомобільним перевізником, який посів 

друге місце на об’єкті конкурсу відповідно до наказу начальника управління 

інфраструктури Київської обласної державної адміністрації від 13 лютого  

2019 року № 2-аг „Про визначення переможця конкурсу 23.01.2019 з 

перевезення пасажирів на міжміських та приміських (внутрішньообласних) 

автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі 

території Київської області на об’єкті конкурсу № 38 (автобусний маршрут 

„Рокитне АС – Київ АС „Південна” (рейси 3431/3432, 3437/3438, 4171/4172)”. 

 

2.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Київської облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

 

Виконуючий обов’язки  

голови адміністрації                              (підпис)                               Д. Назаренко 
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