
 
 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
  
                                                                                       

26 лютого 2019 року                         м. Київ                                                     № 94 

 

 

 
Про деякі питання організації перевезень пасажирів на міжміському 
автобусному маршруті загального користування сполученням  
„Баришівка – Київ АС „Видубичіˮ (рейси 1895/1896, 1897/1898, 1899/1900, 
1901/1902, 1903/1904, 1905/1906) 

 
 

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) та розпоряджень голови Київської обласної 
державної адміністрації від 02 жовтня 2018 року № 554 „Про деякі питання 
організації пасажирських перевезеньˮ, від 12 березня 2018 року № 130 „Про 
внесення змін до Положення про управління інфраструктури Київської 
обласної державної адміністраціїˮ, від 07 червня 2017 року № 310 „Про 
затвердження Порядку укладання договорів від імені Київської обласної 
державної адміністраціїˮ, враховуючи листи приватного акціонерного 
товариства  „АТАСС-Бориспільˮ від  22 лютого 2019 року № 43 про відмову від 
виконання перевезень на автобусному маршруті „Баришівка – Київ  
АС „Видубичіˮ, товариства з обмеженою відповідальністю „Автосервісˮ від  
22 лютого 2019 року № 87 про відмову від укладання договору, з метою 
належного забезпечення перевезення пасажирів Київської області на 
автобусних маршрутах загального користування 

 
1. Достроково, за взаємною згодою сторін, розірвати договір                      

від 25.06.2014 № 29.2014 про організацію перевезень пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування, маршрут сполученням „Баришівка – Київ 
АС „Видубичіˮ (рейси 1895/1896, 1897/1898, 1899/1900, 1901/1902, 1903/1904, 
1905/1906), укладений з перевізником ПАТ „АТАСС-Бориспільˮ. 

 
2. Управлінню інфраструктури Київської обласної державної адміністрації 

підготувати додаткову угоду до договору від 25.06.2014 № 29.2014 про 
розірвання договору про організацію перевезень пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування, маршрут сполученням „Баришівка – Київ 
АС „Видубичіˮ (рейси 1895/1896, 1897/1898, 1899/1900, 1901/1902, 1903/1904, 
1905/1906).  
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3. Уповноважити начальника управління інфраструктури Київської 

обласної державної адміністрації Чередніченка Юрія Анатолійовича підписати 

додаткову угоду до договору від 25.06.2014 № 29.2014 про розірвання договору 

про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування, маршрут сполученням „Баришівка – Київ АС „Видубичіˮ (рейси 

1895/1896, 1897/1898, 1899/1900, 1901/1902, 1903/1904, 1905/1906), з 

автомобільним перевізником ‒ приватним акціонерним підприємством  

„АТАСС-Бориспільˮ. 

 

4. Управлінню інфраструктури Київської обласної державної адміністрації, 

у зв’язку з відмовою  перевізника-претендента, який посів друге місце, від 

укладання договору, включити автобусний маршрут загального користування 

„Баришівка – Київ АС „Видубичіˮ (рейси 1895/1896, 1897/1898, 1899/1900, 

1901/1902, 1903/1904, 1905/1906) до об’єктів наступного конкурсу.       

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Київської обласної державної адміністрації згідно з розподілом 

обов’язків. 

 

 

 

Голова адміністрації                          (підпис)                                      О. Терещук 
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