
 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА 

ТА ІНФРАСТРУКТУРИ  

 

НАКАЗ  

 

20 вересня 2019 року                             м. Житомир                             № 85 

 

 

Про визначення переможця конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування, що 

не виходить за межі території Житомирської 

області (внутрішньообласний маршрут) 

 

 

Відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт", Порядку 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 03.12.2008 р. № 1081 (із змінами), Правил надання послуг пасажирського 

автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від. 18.02.1997 р. № 176 (із змінами), розпоряджень голови Житомирської 

облдержадміністрації від 08.11.2018 № 438 "Про затвердження Умов конкурсу на 

визначення перевізників для роботи на приміських та міжміських 

внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування, що не 

виходять за межі території Житомирської області", від 08.08.2019 № 289 "Про 

затвердження нового складу обласного конкурсного комітету на визначення 

перевізників для роботи на приміських та міжміських внутрішньообласних 

автобусних маршрутах загального користування", від 05.09.2019 № 307 "Про 

внесення змін до складу обласного конкурсного комітету на визначення 

перевізників для роботи на приміських та міжміських внутрішньообласних 

автобусних маршрутах загального користування", з урахуванням Протоколу № 56 

засідання обласного конкурсного комітету на визначення перевізників для роботи 

на автобусному маршруті загального користування від 06.09.2019., інформації, 

викладеної у листах Управління патрульної поліції в Житомирській області, 

Державної служби України з безпеки на транспорті, головного управління ДПС у 

Житомирській області та Регіонального сервісного центру МВС в Житомирській 

області,  

 

 



НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати ПП "ПАТП-2007" переможцем конкурсу з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за 

межі території Житомирської області (внутрішньообласні маршрути), а саме: 

"Житомир АС-2 – Павлівка ч/з Пулини" рейси № 1212/1213, 1214/1215, 

1216/1217, 1722/1723; "Житомир АС-2 – Олізарка ч/з Новий Завод" рейси  

№ 1700/1701, 1702/1703, 1704/1705, 1706/1707; "Житомир АС-1 – Бердичів АС-2 

– Великі Гадомці" рейси № 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015. 

 

2. Відділу транспорту та зв'язку управління дорожнього будівництва та 

інфраструктури облдержадміністрації забезпечити: 

 

1) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті 

облдержадміністрації; 

 

2) не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня надходження 

цього наказу оформлення та видачу автомобільному перевізнику, визначеному в 

пункті 1 цього наказу, договір на перевезення пасажирів на внутрішньообласних 

автобусних маршрутах загального користування "Житомир АС-2 – Павлівка ч/з 

Пулини" рейси № 1212/1213, 1214/1215, 1216/1217, 1722/1723; "Житомир АС-2 

– Олізарка ч/з Новий Завод" рейси № 1700/1701, 1702/1703, 1704/1705, 

1706/1707; "Житомир АС-1 – Бердичів АС-2 – Великі Гадомці" рейси  

№ 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015, та витягів до нього. 

 

3) оновлення інформації, яка міститься в мережі приміських і 

міжміських автобусних маршрутів загального користування, що не виходять за 

межі території Житомирської області (внутрішньообласні маршрути). 

 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Т.в.о. начальника управління      Валерій ЯСИНЕЦЬКИЙ 

 

 

 


