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китвськоlо обласноtо державноIо адмirriстрацiсlо розгляну1о I]arrr

заIIит щодо провелеI{ня перевiрок дотримаIJня умов договору l-оВ <.I.рагrс-

гругI) 1,ощо.

За резуль,га,гами розгляду КиТвська обласна державIJа алмiнiстрацiя в

межах KoMпel,ettr(il' rrадас iнформаrtiю (в .цо,цатку).

.L(ода,гок: на 2 арк. (на e"lleKTpotlHy алресу).
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Щепартамент комунiкацiй та
взаемодii з громадськiстю
Киiвськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii

IЦодо вiдкриття l]oBItX евrобусних маршрутiв заг€UIьного користування
повiломltяемO, що управлiнням iнфраструктур, здiйснюв€шися ".i ""обхiднiзаходи щодо вiдкриття нового автобусного маршруту сполученням <софiiвська
Борrцагiвка (ЖК кСофiя КиТвсьrса>) - КиiЪ АС <<П]вдё""аu. 

-

lfuлдаток на 1 арк. в 1 rrpl,ллvt.

IIачальнпк управлiння

Висоцька 1'.ý1. 2{;6-8l -22

Про надання iнформацii

управлiнням iнфраструктури Китвськот обласноi державнотадмlнiстрацii (далi . управлiння iнфраструктури), в межах компетенцiI,
розглянутО iнформаЦiйний запит гр. ЛукшиноТ О. (реестрацiйно-конrроп"iu
l(apTкa ItpliBcbr:oi обласнот державноТ адмiнiсiрацiii вiд l6.0Ъ.20l9
J\b л-465101-2З) про надання iнформiцii та копiй докумеЪтiв.

за результатами розгляду iнформусмо, що Органiзатором перевезень не
проводи.пися позачерговi перевiрки дотримання глеревiзником тоВ <Транс
Груп_п> умов договорiв про органiзацiю перевезенъ пасажирiв на примiсiких
автобусних маршрутах загаJIьного користування Ng 74З <Петропавлiвська
Борщагiвка КиТВ АС <<fiачнаi>, М 744 <Петропавлiвська БЪрщагiвка
СофiiЪська. Борщагiвка> ,га J\'9 903 кПетропавлiвська Борщагiвка житловий
коNIплекс <<Пражський квартал)) * КиiЪ АС к!ачна>.

водночас повiдоп{ляемо, що данi автобуснi маршрути включенi в пJ]ан
перёоiрок вiдпозiдно до Плану дiйr у.rра"лi"н" iнфраструктури Киiъськоi
об"lасноi дэржаI]FюТ алплiнiстрацii та lfuiвiького мiжреiiоrrйЪпо.о управлiння
!ерrrкавuот с;rу;rсби )/краilли з безпеrси на транiпортi щодо проведеrIня
коI{lрольних захсдiв та реаriзацii пунктiв Меморандуму про спiвпрацю пriж
КиiЪсъкою обласною державноIо адмiнiстрацiею Ti Киьсiким мiжр".iо"-"пr,
уп,; авпiнrrям /{eprr:aBHoT слукби )IкраТrlи iбез.rеп" на транспортi.

В ,гойr же IIас, надасмо копiю ,Iиста-вимогу управлiння iнфраструкт},ри
ВiД 07.0В .20|9 Jtls 01-08 - 1 912691 щодо облаштування транспортних' ,ч.обiu,-"*i
зад,яrri в обслуговуванtli маршруту, GPS та GPRS ."сiеrurи та ix пiд'сднання
до Сдиногс лIlспетчерсьitсго цеЁIру контролю за роботою автотранспорту та
збrlр, iнформацii.
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ТОВ <<Транс Групп>>
вул. Службова,5, м. КиiЪ,
0з142

лист-вимога

ВiдповiднО дО пунктУ 2.з.35 !оговору про органiзацiю перевезеньпасажирiв на автобусному маршрутi зага.пьного корисч/вання (далi - Щоговiр),перевiзник зобов'язаний .urо.iiй"о обладнати Bci транспортнi засоби, якiзадiянi в обслуговуваннi маршруту, GPS та GPRS b""r.rur", що будутьпрацювати iз запропонованим Органiзатором програмним забезпеченням. Уразi невиконання даних вимог Органiзатор'r*r, ае засобою право розiрвання,,ЩоговорУ в односторонньому порядку на й;;, 
- 
п.рдоuчених даним{оговором.

Вiлповiдно до пунктУ 5з пост€lнови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд0з.12.2008 J\b i08l <Про затвердження ПорядкУ проведення конкурсу зперевезення пасажирiв на автобусному маршрутi-загального користування))(ДuЛl - ПОРЯДОК), У РаЗi КОЛИ Перевiзн"*-.rр.r."дент, який став переможцемконкурсу, не звернувся за отриманIUtм дозволу i не вiдмовився вiд пЬрев..."r,органiзатор перевезень протягом 20 робочих днiв з дня опублiкування свого
рiшення надсилае такому перевiзниооъi .rо.rередження. Якщо протягом деся.tиробочих днiв з дати отрим€lння такого попередження перевiзник не звернувся заотриманням до.зволу i не розпочав виконання перевезень, Органiзаторперевезень приймас рiшення щодо проведення нового конкурсу за цимоб'сктом або надае право виконання перевезень перевiзниковi-претендеЕту,
якиiт зайняв друге мiсце (за наявностi).

вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 55 Порядкуо Органiзатор забезпечити
ДОСТРОКОВе РОЗiРВаННЯ ДОГОВОРУ З автомобiльним ,r.р.Йr""ком - переможцемконкуt)су у разi H€UIBHocTi фактiв порушення ним уrо" до.овору.У зв'язку з тим, u{о Е!ашa .riд.rр"емство не звернулося за отриманням
,Щодаткових угод вiд 05 липня 20lg рЪоу ль 18б до До.о"ору вiд 12.12.2013*"л ,at nnrn n'-J\9 IU,ZU 15:/6 про органiзацiю перевезень пасажирiв на ч"rобу."ому маршрутi
заr,ального користування Ns 400 <Iрпiнь - КиiЪ АС <<Щачна>>, вiд 05 

- 

n"rr""20|9 року Ng l87 до.Щоговору вiд iB.oz.zot4 J\b 10.20lз-,7т-l про органiзацiю
перевезень пасzlжирlв на автобусному маршрутiзагального користування Jф з04<СофiiвСька БорЩагiвка * Киiв ДС кДачноi, вiд 05 липня 20^Ig року М 188 до




