
 

 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

 

26 січня  2022 року  № 7 
 

Про визначення переможців конкурсу 

з перевезення пасажирів на приміських 

автобусних маршрутах  загального  

користування у межах території 

Лубенської територіальної громади 

 

Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. № 1081 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування», рішення виконавчого 

комітету Лубенської міської ради від 24.11.2021 р. № 302 «Про оголошення  

конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах 

загального користування у межах території Лубенської територіальної 

громади», рішення конкурсного комітету з визначення автомобільних 

перевізників на автобусних маршрутах загального користування у межах 

території Лубенської територіальної громади про результати конкурсу 

05.01.2022 р. (протокол № 1 від 05.01.2022 р. додається), керуючись підпунктом 

12 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради    

в и р і ш и в: 

 

1. Визначити переможцями конкурсу з перевезення пасажирів на 

приміських автобусних маршрутах загального користування у межах території 

Лубенської територіальної громади: 

1.1. На об’єкті  № 2 (маршрут № 106-13 «Лубни  (мʼясокомбінат) - 

Лубни АС - Засулля», графік № 1) – фізичну особу - підприємця Тараненко 

Наталію Іванівну. 

1.2. На об’єкті  № 3 (маршрут № 106-13 «Лубни  (мʼясокомбінат) - 

Лубни АС - Засулля», графік № 2) – фізичну особу – підприємця Тараненко 

Наталію Іванівну. 

1.3. На об’єкті  № 4 (маршрут № 109-13 «Лубни АС - Шершнівка») –

фізичну особу – підприємця Світловського Григорія Павловича. 



1.4. На об’єкті  № 5 (маршрут № 111-13 «Нижній Булатець - Лубни АС - 

Солониця», графік № 1) – фізичну особу – підприємця Тараненко Наталію 

Іванівну. 

1.5. На об’єкті  № 6 (маршрут № 111-13 «Нижній Булатець - Лубни АС - 

Солониця», графік № 2) – фізичну особу – підприємця Тараненко Наталію 

Іванівну. 

1.6. На об’єкті  № 7 (маршрут № 112-13 «Лубни АС - Ломаки») –фізичну 

особу – підприємця Боцман Марію Сергіївну. 

1.7. На об’єкті  № 8 (маршрут № 113-13 «Лубни АС - Литвяки») –

фізичну особу – підприємця Кисляк Ніну Василівну. 

1.8. На об’єкті  № 9 (маршрут № 114-13 «Лубни АС - Червоні Пологи») – 

фізичну особу – підприємця Кисляк Ніну Василівну. 

1.9. На об’єкті  № 11 (маршрут № 117-13 «Терни - Лубни АС -

Калайдинці - Халепці») – фізичну особу – підприємця Гайдая Валерія 

Валерійовича. 

1.10. На об’єкті  № 14 (маршрут № 120-13 «Лубни  АС – Мацківці -

Мацкова Лучка») – фізичну особу – підприємця Алєксєєва Євгенія 

Валерійовича. 

1.11. На об’єкті  № 15 (маршрут № 124-13 «Лубни АС - Вищий 

Булатець») – фізичну особу – підприємця Мульченка Руслана Сергійовича. 

1.12. На об’єкті  № 16 (маршрут № 131-13 «Лубни АС - Новаки - 

Войниха») фізичну особу – підприємця Боцман Марію Сергіївну. 

1.13. На об’єкті  № 17 (маршрут № 131-13 «Лубни АС - Войниха - 

Новаки») – фізичну особу – підприємця Боцман Марію Сергіївну. 

1.14. На об’єкті  № 18 (маршрут № 133-13 «Лубни АС - Войниха») –

фізичну особу – підприємця Тараненко Наталію Іванівну. 

1.15. На об’єкті № 19 (маршрут № 134-13 «Лубни АС - Суха Солониця») 

– фізичну особу – підприємця Охріменка Василя Петровича. 

1.16. На об’єкті  № 20 (маршрут № 149-13 «Лубни  АС -Вільшанка») –

фізичну особу – підприємця Алєксєєва Євгенія Валерійовича. 

2. Відділу економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету 

Лубенської міської ради (начальник Цох-Карунська О.Г.) забезпечити 

оприлюднення цього рішення та протоколу засідання конкурсного комітету з 

визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального 

користування у межах території Лубенської територіальної громади № 1 від 

05.01.2022 р. на офіційному сайті Лубенської міської ради.  

3. Робочому органу з організації  забезпечення роботи конкурсного 

комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах 

загального користування у межах території Лубенської територіальної 

громади ТОВ «Полтаватранс» (директор Луцишін Ю.Я.) спільно з юридичним 

відділом виконавчого комітету Лубенської міської ради (начальник 

Мелентьєва Н.М.): 

3.1. Підготувати договори про організацію перевезення пасажирів на 

приміських автобусних маршрутах загального користуванняу межах території 

Лубенської територіальної громади з переможцями конкурсу у відповідності 

до пункту 1 цього рішення та згідно з умовами конкурсу та пропозиціями 

щодо здійснення перевезень, наданими перевізниками-претендентами.  



3.2. У договорі  про організацію перевезення пасажирів на приміських 

автобусних маршрутах загального користуванняу межах території Лубенської 

територіальної громади одними з положень договору передбачити: 

3.2.1. Необхідність забезпечення встановлення переможцем конкурсу в 

автобусах спеціальних пристроїв (валідаторів), за визначеними Організатором 

перевезень технічними характеристиками. 

3.2.2. Необхідність забезпечення встановлення переможцем конкурсу в 

транспортних засобах обладнання для функціонування системи GPS-моніторингу 

згідно з технічними характеристиками та у терміни, визначені Організатором 

перевезень. 

3.2.3. Обов’язковість укладення Організатором перевезень з переможцем 

конкурсу договору про автотранспортне забезпечення евакуаційних заходів у разі 

загрози або виникнення надзвичайних ситуацій (небезпечних подій). 

3.2.4. Обов’язковість укладення Організатором перевезень з переможцем 

конкурсу договору про виконання мобілізаційного завдання (замовлення) щодо 

забезпечення надання послуг з пасажирських перевезень автомобільним 

транспортом для забезпечення системи життєдіяльності населення Лубенської 

територіальної громади в особливий період. 

3.2.5. Право дострокового розірвання Організатором перевезень договору з 

переможцем конкурсу у разі наявності не менше п'яти задокументованих фактів 

порушень ним зобов'язань за договором  протягом одного календарного року. 

3.2.6. Відповідальність перевізника за невиконання умов договору. 

4. Юридичному відділу  виконавчого комітету Лубенської міської ради 

(начальник Мелентьєва Н.М.) не пізніше десяти робочих днів з дня 

опублікування цього рішення на офіційному сайті Лубенської міської ради 

укласти договори про організацію перевезення пасажирів на приміських 

автобусних маршрутах загального користування у межах території Лубенської 

територіальної громади з переможцями конкурсу, визначеними у пункті 1 цього 

рішення, терміном на три роки. 

5. Сектору з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету 

Лубенської міської ради (завідувач сектору Міщенко О.О.) підготувати та 

укласти договори про автотранспортне забезпечення евакуаційних заходів у разі 

загрози або виникнення надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) з 

переможцями конкурсу, визначеними у пункті 1 цього рішення. 

6. Сектору мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними 

органами виконавчого комітету Лубенської міської ради (завідувач сектору 

Осацький А.І.) підготувати та укласти договори щодо забезпечення надання 

послуг з пасажирських перевезень автомобільним транспортом для забезпечення 

системи життєдіяльності населення Лубенської територіальної громади в 

особливий період з переможцями конкурсу, визначеними у пункті 1 цього рішення. 

7. Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу 

економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лубенської  міської 

ради Цох-Карунську О.Г. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

Лубенського міського голови Соболєва О.А. 

 

 

Лубенський міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО 


