
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

12 червня 2018 року                             м. Біла Церква                                         № 259 

 

 
Про переможців конкурсу з перевезення  

пасажирів на міських автобусних маршрутах  

загального користування №№ 2, 3, 4, 5, 11, 13,  

16, 17, 17А, 18, 19, 21, 25. 

   

        Розглянувши подання відділу транспорту та зв’язку міської ради, протокол засідання 

конкурсного комітету з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування від 30 травня 2018р. №1, відповідно до законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», постанови  Кабінету  

Міністрів України  від  03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 07 

лютого 2018 року №180, рішення  виконавчого комітету міської ради  від 27 березня 2018 

року №127 «Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітету міської ради від 31 

січня 2018 року №61 «Про організацію  проведення  конкурсу  з перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування м. Білої Церкви», виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

1. Визнати переможцем  конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному 

маршруті загального користування № 2 «вул.Івана Кожедуба - залізнична станція «Роток» - 

Мале приватне підприємство «Діліжанс». Термін укладання договору з інвестиційними 

зобов’язаннями щодо оновлення парку автобусів, пропорційно по роках – 3 роки.   

2. Визнати переможцем  конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному 

маршруті загального користування № 3 «Житловий масив Заріччя (вул.Лісова)- 

автомагістраль Київ-Одеса» - Публічне акціонерне товариства «Білоцерківський 

автобусний парк». Термін укладання договору з інвестиційними зобов’язаннями щодо 

оновлення парку автобусів, пропорційно по роках – 5 років.   

3. Визнати переможцем  конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному 

маршруті загального користування № 4 «Житловий масив Таращанський (фабрика 

«Модерн»)- пл.Перемоги» - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕПІТРАНС». 

Термін укладання договору з інвестиційними зобов’язаннями щодо оновлення парку 

автобусів, пропорційно по роках – 5 років.   

       4. Визнати переможцем  конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному 

маршруті загального користування № 5 «Житловий масив Таращанський (фабрика 

«Модерн»)- залізнична станція «Роток» - Мале приватне підприємство «Діліжанс». Термін 

укладання договору з інвестиційними зобов’язаннями щодо оновлення парку автобусів, 

пропорційно по роках – 3 роки.  

       5. Визнати переможцем  конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному 

маршруті загального користування № 11 «Старокиївське кладовище- житловий масив 

Таращанський» - Публічне акціонерне товариства «Білоцерківський автобусний парк».  
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Термін укладання договору з інвестиційними зобов’язаннями щодо оновлення парку 

автобусів, пропорційно по роках – 5 років. 

       6. Визнати переможцем  конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному 

маршруті загального користування № 13 «Сфера-Авто»(Новокиївське кладовище)-Гайок» 

- Приватне підприємство «К-А-Н». Термін укладання договору з інвестиційними 

зобов’язаннями щодо оновлення парку автобусів, пропорційно по роках – 3 роки. 

7. Визнати переможцем  конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному 

маршруті загального користування № 16 «Житловий масив Піщаний- вул.Січневого 

Прориву» - Приватне підприємство «К-А-Н». Термін укладання договору з 

інвестиційними зобов’язаннями щодо оновлення парку автобусів, пропорційно по роках – 

3 роки. 

8. Визнати переможцем  конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування № 17 «вул.Івана Кожедуба(Хімбуд)-вул.Січових 

Стрільців», №17А «Міська лікарня №1- Нове Зарічанське кладовище (Володарська 

траса)» - Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНССІТІ». Термін укладання 

договору з інвестиційними зобов’язаннями щодо оновлення парку автобусів, пропорційно 

по роках –5 років. 

9. Визнати переможцем  конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному 

маршруті загального користування № 18 «Залізничний вокзал - вул. Івана Кожедуба 

(Хімбуд)» - Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Тролейбусне 

управління». Термін укладання договору  – 1 рік. 

10. Визнати переможцем  конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному 

маршруті загального користування № 19 «Сфера-Авто»(вул.Сухоярська)- залізнична 

станція «Роток» - Публічне акціонерне товариства «Білоцерківський автобусний парк». 

Термін укладання договору з інвестиційними зобов’язаннями щодо оновлення парку 

автобусів, пропорційно по роках – 5 років. 

11. Визнати переможцем  конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування № 21 «вул.Семашка - вул.Томилівська» - Товариство 

з обмеженою відповідальністю «ТРАНССІТІ». Термін укладання договору з 

інвестиційними зобов’язаннями щодо оновлення парку автобусів, пропорційно по роках –

5 років. 

12. Визнати переможцем  конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному 

маршруті загального користування № 25 «вул. Василя Стуса - автомагістраль Київ-Одеса» 

- Приватне підприємство «К-А-Н». Термін укладання договору з інвестиційними 

зобов’язаннями щодо оновлення парку автобусів, пропорційно по роках – 3 роки. 

13. Підприємствам- переможцям  конкурсу з перевезення пасажирів на міських 

автобусних маршрутах загального користування, визначених в п.п.1-12 даного рішення 

укласти договора на перевезення пасажирів та забезпечити обслуговування автобусних 

маршрутів з 15 червня 2018 року. 

      14.   Контроль   за  виконанням   даного   рішення   покласти   на  заступника міського 

голови Поляруша О. 

 

Міський голова                                                                                  Г. Дикий 

 

 

 

 
 


