
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

07.10.2020 м. Миргород                   № 208 

 

 

Про введення в дію рішення  

конкурсного комітету при 

райдержадміністрації по визначенню  

автомобільних  перевізників на 

приміських автобусних маршрутах 

загального користування, які не 

виходять за межі території 

Миргородського  району Полтавської 

області 

 

  

Відповідно до статті 6, пункту 5 частини 1 статті 13, пункту 2 частини 1 

статті 20, статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статей 

43, 44 Закону України „Про автомобільний транспорт”, Порядку проведення 

конкурсу з перевезення пасажирів на автобусний маршрут загального 

користування,  затвердженого  постановою   Кабінету   Міністрів  України від 

03 грудня 2008 року № 1081 (зі змінами) (далі – Порядок) та враховуючи 

рішення конкурсного комітету при райдержадміністрації по визначенню 

автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального 

користування, які не виходять за межі території Миргородського району (далі – 

Конкурсний комітет) (протокол від 29 вересня 2020 року № 2): 

1. Ввести в дію рішення Конкурсного комітету щодо визначення 

переможців конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування, які не виходять за межі території району: 

ФОП Москаленка Володимира Володимировича - на автобусному 

маршруті № 130-15 Миргород АС – Клюшниківка (звичайний режим, дні 

виконання: вівторок, четвер); 

ФОП Лепу Сергія Андрійовича - на автобусному маршруті № 117-15 

Миргород АС – Великі Сорочинці ДП (ярмарковий) (звичайний режим, дні 

виконання: на період дії Сорочинської ярмарки); 

ФОП Лепу Сергія Андрійовича - на автобусному маршруті № 121-15 

Миргород АС – Великі Сорочинці ДП (ярмарковий) (звичайний режим, дні 

виконання: на період дії Сорочинської ярмарки); 

ФОП Пишнюка Олега Володимировича - на автобусному маршруті       

№ 102-15 Зубівка – Стовбине ч/з Миргород, (звичайний режим, дні виконання: 

вівторок, середа, четвер, п’ятниця, субота, неділя); 

 

 



ФОП Пишнюка Олега Володимировича - на автобусному маршруті       

№ 103-15 Миргород АС – Савинці – Зелений Кут (звичайний режим, дні 

виконання: середа, четвер); 

ФОП Пишнюка Олега Володимировича в сукупності на автобусних 

маршрутах  № 106-15 Миргород АС – Хомутець гр. № 1 (звичайний режим, дні 

виконання: понеділок, середа), № 106-15 Миргород АС – Хомутець гр. № 2 

(звичайний режим, дні виконання: вівторок, середа, четвер, п’ятниця, субота, 

неділя) та № 132-15 Миргород – Верхня Будаківка, (звичайний режим, дні 

виконання: понеділок); 

ФОП Пишнюк Наталію Олексіївну - на автобусному маршруті                 

№ 104-15 Миргород АС – Великі Сорочинці – Савинці, (звичайний режим, дні 

виконання: понеділок); 

ФОП Пишнюк Наталію Олексіївну - на автобусному маршруті                 

№ 101-15 Миргород АС – Ромодан, (звичайний режим, дні виконання: вівторок, 

п’ятниця); 

ФОП Пишнюк Наталію Олексіївну - на автобусному маршруті                 

№ 120-15 Миргород АС – Великі Сорочинці ДП (ярмарковий) (звичайний 

режим, дні виконання: на період дії Сорочинської ярмарки); 

ФОП Сторожа Юрія Григоровича - на автобусному маршруті                 

№ 107-15 Миргород АС – Декабристів – Великий Байрак, (звичайний режим, 

дні виконання: четвер, субота); 

ФОП Сторожа Юрія Григоровича - на автобусному маршруті                 

№ 125-15 Миргород АС – Великі Сорочинці ДП (ярмарковий) (звичайний 

режим, дні виконання: на період дії Сорочинської ярмарки); 

КП „Житлово-експлуатаційне господарство» Комишнянської селищної 

ради - на автобусному маршруті № 133-15 Комишня – Миргород АС 

(звичайний режим, дні виконання: понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, 

неділя); 

ПП „ЛЮГ” - на автобусному маршруті № 110-15 Миргород АС – Великі 

Сорочинці ДП (ярмарковий) (звичайний режим, дні виконання: на період дії 

Сорочинської ярмарки); 

ПП „ЛЮГ” - на автобусному маршруті № 113-15 Миргород АС – Великі 

Сорочинці ДП (ярмарковий) (звичайний режим, дні виконання: на період дії 

Сорочинської ярмарки); 

ПП „ЛЮГ” - на автобусному маршруті № 118-15 Миргород АС – Великі 

Сорочинці ДП (ярмарковий) (звичайний режим, дні виконання: на період дії 

Сорочинської ярмарки); 

ПП „ЛЮГ” - на автобусному маршруті № 1230-15 Миргород АС – 

Великі Сорочинці ДП (ярмарковий) (звичайний режим, дні виконання: на 

період дії Сорочинської ярмарки). 

2. Заступнику голови райдержадміністрації Хоменку В.М. укласти 

договори про організацію перевезень пасажирів автомобільним транспортом з 

автомобільними перевізниками – переможцями конкурсу, вказаними у пункті 1 

розпорядження, терміном на п’ять років. 



3. Ввести в дію рішення Конкурсного комітету щодо визначення 

переможців конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування, які не виходять за межі території району: 

ФОП Олефіра Валерія Миколайовича - на автобусному маршруті                 

№ 141-15 Миргород АС – Ярмаки ч/з Любівщину, Єрки, (звичайний режим, дні 

виконання: вівторок, четвер, п’ятниця, неділя). 

4. Заступнику голови райдержадміністрації Віталію ХОМЕНКО укласти 

договір про організацію перевезень пасажирів автомобільним транспортом з 

автомобільним перевізником – переможцем конкурсу, вказаним у пункті 3 

розпорядження, терміном на один рік. 

5. Відповідно  до  пункту  47  Порядку ФОП Пономаренка Костянтина 

Івановича не визнано переможцем конкурсу за результатами голосування. 

 

 

 

 

Голова                                                                                      Вікторія ЄМЕЦЬ 

 

 


