ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ
НАКАЗ

17.01.2022

м. Луцьк

№-05-од

Про введення в дію рішення конкурсного
комітету з визначення переможця на
приміських та міжміських
внутрішньообласних автобусних
маршрутах загального користування
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року
№ 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на автобусному маршруті загального користування», зі змінами,
розпорядженням голови облдержадміністрації від 25 серпня 2021 року №512
«Про припинення управління транспорту та зв’язку Волинської обласної
державної адміністрації», на підставі Положення про департамент інфраструктури
Волинської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням
голови облдержадміністрації від 09 вересня 2021 року №550 та розпорядженням
голови облдержадміністрації від 02 листопада 2021 року №689 «Про новий склад
конкурсного комітету - постійно діючого органу для розгляду конкурсних
пропозицій та визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів
автомобільним транспортом на приміських та міжміських автобусних маршрутах
загального користування, що проходять територією двох або більше
територіальних громад та не виходять за межі території області», та з метою
підвищення рівня організації пасажирських перевезень в області, НАКАЗУЮ:
1. Визначити
переможців
конкурсу
на
перевезення
пасажирів
автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах
загального користування, які не виходять за межі території Волинської області та
надати право перевезення пасажирів на об’єктах конкурсів таким перевізникам:
1. Підприємству ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД по об’єкту конкурсів №1. №150
Підгайці - Луцьк (вих.1, 2, 3, 4);
2. Підприємству ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД по об’єкту конкурсів №2. №251
Підгайці - Забороль (вих. 1,2,3,4,5,6,7,8);
3. Підприємцю-перевізнику Алексееву Ігорю Юлійовичу по об’єкту
конкурсів №3. №410 Колпитів - Луцьк, №369 Луцьк - Іваничі;
4. Підприємцю-перевізнику Рибчуку Василю Нестеровичу по об’єкту
конкурсів №6. №102 Ковель - Байківці;
5. Підприємству ТзОВ «Галактика Авто» по об’єкту конкурсів №7. №393
Забужжя - Луцьк (через Ковель);
6. Підприємцю-перевізнику Завадовичу Роману Любомировичу по об’єкту
конкурсів №8. №384 Каливиця - Луцьк (через Камінь-Каширський);

7. Підприємцю-перевізнику Зозулі Віктору Володимировичу по об’єкту
конкурсів №9. №445 Луцьк - Романів (через Городині);
8. Підприємцю-перевізнику Фелосю Ігорю Вікторовичу по об’єкту
конкурсів №10. № 339 Ковель - Любомль (через Підгородне), № 340 Любомль Луцьк, № 288 Ковель - Тагачин.
2. Визначити об’єкти конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним
транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального
користування, які не виходять за межі території Волинської області такими, що не
відбулися, в зв’язку з відсутністю претендентів:
1. №4 - № 153а Луцьк - Крупа (вих.1);
2. №5 - № 411 Тур - Жиричі (через Ратне).
3. Головному спеціалісту відділу транспорту та пасажирських перевезень
управління розвитку інфраструктури департаменту інфраструктури Волинської
обласної державної адміністрації Горбачу' Д.В. розмістити інформацію про
визнання перевізників-переможців у конкурсах на перевезення пасажирів на
приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального
користування
на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації
http://www.voladm.gov.ua.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Т.в.о директора
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