
 

 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26.07.2017       Ужгород     № 225 

 

Про забезпечення організації 

пасажирських перевезень на  

окремих міських автобусних  

маршрутах загального  

користування 

 

  Відповідно до статті 30, частини 6 статті 59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про автомобільний 

транспорт”, постанов Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування” від 03 грудня 2008 року № 1081, „Про затвердження 

Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту” від                     

18 лютого 1997 року № 176, рішень виконкому 19.12.2012 № 475 „Про 

маршрутну мережу автобусних маршрутів”, 23.11.2016 № 406 „Про зміни до 

рішення виконкому 19.12.12 № 475”, 12.04.2017 № 117 „Про умови конкурсу з 

перевезення пасажирів”, враховуючи звернення ПП „ШІК-ТРАНС” 11.07.2017 

№ 40 щодо дострокового розірвання договору про організацію перевезень 

пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування № 26 

„в/м 555 — м-н. Горяни-УжНУ”, беручи до уваги відсутність претендентів на 

участь у конкурсі з перевезення пасажирів, який був оголошений у газеті 

„Ужгород” 15.04.2017, з метою забезпечення попиту населення у перевезеннях, 

виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Припинити з 12 серпня 2017 року дію договору № 21 від 23 березня 

2016 року про організацію перевезень пасажирів на міському автобусному 

маршруті загального користування № 26 „в/м 555 - м-н. Горяни-УжНУ”, 

укладеного з приватним підприємством „ШІК-ТРАНС”. 

2. Оголосити не пізніше ніж за 30 календарних днів з моменту прийняття 

рішення та згідно з термінами, встановленими законодавством, провести 

конкурс із визначення автомобільних перевізників на міських автобусних 

маршрутах загального користування відповідно до умов, затверджених 

рішенням виконавчого комітету 12.04.2017 № 117 „Про умови конкурсу з 

перевезення пасажирів” на об’єкти конкурсу згідно з додатком. 



 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фартушка І.І. 

 

Міський голова                        Б. Андріїв

  



          Додаток    

       до рішення виконкому 

                                                                                                                                                                          26.07.2017 № 225 

 

Перелік  об’єктів конкурсу та їх основні характеристики 

 
№ 

об’єк

та 

Номер 
марш-

руту  
Назва   маршруту 

Режим 

руху 

Протяжність 

маршруту, 
км. 

прямий/ 
зворотній 

напрямок 

Мінімальна 

кількість 

автобусів для 

забезпечення 

перевезень 

Мінімальна 

пасажиро-

місткість 
транспор-

тних засобів 

Час роботи на 

маршруті Інтервал,  

хв.  
 

 

 

Періодичність 

виконання  
перевезень 

початок 

роботи 
кінець 

роботи 

2 19 

„КПП ”Ужгород” - м-н. Дравці (через 

залізничний вокзал, речовий ринок)” 
(прямий напрямок: вул. Собранецька, вул. Закарпатська,                    

вул. Загорська, вул. І.Франка, вул. Митна, пл. Дружби Народів,                 

пл. Б. Хмельницького, пр. Свободи, вул. Станційна,                         

вул. Гагаріна, вул. Олександра Блистіва (вул. Краснодонців), 

вул. Урожайна, вул. Гагаріна; 
зворотній напрямок: вул. Гагаріна,  вул. Урожайна, Олександра 

Блистіва (вул. Краснодонців), вул. Гагаріна, вул. Антонівська, 

вул. Станційна, пр. Свободи, пл. Б.Хмельницького, пл. Дружби 

Народів, вул. Митна, вул. І.Франка, вул. Загорська,                         

вул. Закарпатська, вул. Собранецька) 

звичайний 12.2/12.7 2 від 52 6:30 21:00 50-60 щоденно 
 

3 20 

„пл. Корятовича –  Речовий ринок” 
3 автобуси: 
(прямий напрямок: пл. Корятовича, вул. Підгірна,                            

вул. Собранецька, вул. Митна, пл. Дружби Народів,                               

пл. Б.Хмельницького, вул. Л.Толстого, пл.  Ш.Петефі,                      

вул. Мукачівська, вул. Анкудінова, вул. Гагаріна,                              

вул. Олександра Блистіва (вул. Краснодонців);  
зворотній напрямок: вул. Олександра Блистіва                                  

(вул. Краснодонців), вул. Гагаріна, вул. Руська, вул. Митрака, 

пл. Ш.Петефі, вул. Л.Толстого, пл. Б.Хмельницького,                          

пл. Дружби Народів, вул. Володимира Гошовського (вул. 

Боженка), вул. Довженка,  пл. Поштова,  пл. Корятовича) 
 

 

звичайний 
7.0/6.5 

(7.0/11.6) 4 від 52 7:05 20.05 25/40 
вівторок –

п’ятниця 



1 автобус: 
прямий напрямок: пл. Корятовича, вул. Підгірна,                                

вул. Собранецька, вул. Митна, пл. Дружби Народів,                             

пл. Б.Хмельницького, вул. Л.Толстого, пл.  Ш.Петефі,                       

вул. Мукачівська, вул. Анкудінова, вул. Гагаріна,                            

вул. Олександра Блистіва (вул. Краснодонців); 
зворотній напрямок: вул. Краснодонців (О. Блистіва),                        

вул. Урожайна, вул. Гагаріна (Дравці круг), вул. Гагаріна,                   

вул. Руська, вул. Митрака, пл. Ш.Петефі, вул. Л.Толстого,                       

пл. Б.Хмельницького, пл. Дружби Народів, вул. Володимира 

Гошовського (вул. Боженка), вул. Довженка,  пл. Поштова,                                  

пл. Корятовича) 

3 від 52 7:30 17:50 30/50 
понеділок, 

субота, неділя, 

святкові дні 

4 156 

„вул. Чорновола – міський цвинтар „Барвінок” 
(прямий напрямок: вул. Перемоги, вул. М.Заньковецької,                     

вул. Грушевського, вул. Минайська, пр. Свободи,                                

вул. Станційна, вул. Анкудінова, вул. Гагаріна, вул. Олександра 

Блистіва (вул. Краснодонців), вул. Урожайна, м-н Дравці  круг, 

міський цвинтар „Барвінок”; 
зворотній напрямок: міський цвинтар „Барвінок”,  м-н Дравці, 

вул. Урожайна, вул. Олександра Блистіва (вул. Краснодонців), 

вул. Гагаріна, вул. Анкудінова, вул. Станційна, пр. Свободи, 

вул. Минайська, вул. Грушевського, вул. М.Заньковецької,                     

вул. Легоцького, вул. Перемоги) 

звичайний 12.5/13.0 1 від 52 8:00 18:00 120 щоденно 

5  158 

„пл. Корятовича – міський цвинтар „Барвінок” 
(прямий напрямок: пл. Корятовича, вул. Підгірна,                               

вул. Собранецька, вул. Митна, пл. Дружби Народів,                              

пл. Б.Хмельницького, вул. Л.Толстого, пл. Ш.Петефі,                        

вул. Мукачівська, вул. Анкудінова, вул. Гагаріна,                                

вул. Олександра Блистіва (вул. Краснодонців), вул. Урожайна, 

м-н Дравці  круг, міський цвинтар „Барвінок”; 
зворотній напрямок: міський цвинтар „Барвінок”, м-н. Дравці, 

вул. Урожайна, вул. Олександра Блистіва (вул. Краснодонців), 

вул. Гагаріна, вул. Руська, вул. Митрака, пл. Ш.Петефі,                      

вул. Л.Толстого пл. Б.Хмельницького, пл. Дружби Народів,                   

вул. Володимира Гошовського (вул. Боженка), вул. Довженка,  

пл.Поштова, пл. Корятовича) 

звичайний 11.2/11.5 1 від 52 7:05 17:50 60-120 щоденно 

6 26 

„в/м 555 – м-н Горяни – УжНУ” 
(прямий напрямок: вул. Лисенка, вул. Дендеші, вул. 

Українська, вул. Будителів, вул. Анкудінова, вул. Підградська, 

вул. Фединця, вул. Вакарова, вул. Підгірна, вул. Собранецька, 

вул. Грибоєдова, вул. Університетська; 
зворотній напрямок: вул. Університетська, вул. Грибоєдова, 

вул. Собранецька, вул. Підгірна, пл. Корятовича, вул. Вакарова, 

вул. Другетів, вул. Шумна, вул. Будителів, вул. Тельмана, 

вул.Дворжака, вул. Дендеші, вул. Лисенка ) 

  
звичайний 

11.1/10.3 3 від 52 7:10 19:10 30 понеділок –

п’ятниця 



 

1 від 52 7:10 17:00 
80/ 

120 
 субота, неділя, 

святкові дні 

 
 

 

 

 

 Керуючий справами виконкому                                                                                                                                 О. Макара 

 


