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УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

 

 

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 (зі змінами), „Про затвердження 

Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту” від                  

18 лютого 1997 року № 176 (зі змінами), рішень виконкому 19.12.2012 № 475 

„Про маршрутну мережу автобусних маршрутів”, 12.04.2017 № 117 „Про умови 

конкурсу з перевезення пасажирів”, враховуючи звернення ТОВ „ТРАНС-УЖ” 

11.05.2018 № 41/18 та 15.05.2018 № 42/18 щодо дострокового розірвання 

договорів про організацію перевезень пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування № 20 „пл. Корятовича - Речовий ринок”, 

№ 4 „пл. Корятовича - КПП „Ужгород” (через вул. Верховинську, Лозову, 

Сріблясту), розпорядження міського голови 08.05.2018 № 202 “Про комісію”, 

протоколу № 32 засідання комісії з безпеки дорожнього руху та координації 

роботи автотранспорту 22.05.2018, з метою забезпечення попиту населення у 

перевезеннях, можливості пасажирів здійснювати поїздки без пересадок і 

подвійної оплати, належного доступу до перевезень осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 1. Припинити дію договорів № 30 від 4 вересня 2017 року про 

організацію перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті 

загального користування № 20 „пл. Корятовича - Речовий ринок” та  № 4 від 27 

січня 2016 року про організацію перевезень пасажирів на міському 

автобусному маршруті загального користування № 4 „пл. Корятовича - КПП 



„Ужгород” (через вул. Верховинську, Лозову, Сріблясту), укладених із 

товариством з обмеженою відповідальністю  „ТРАНС-УЖ”. 

 2. Змінити міський автобусний маршрут загального користування № 18 

„вул. П. Мирного - вул. Чорновола (через Слов’янську набережну, залізничний 

вокзал)” шляхом виключення його із маршрутної мережі, яка затверджена 

рішенням виконкому 19.12.2012 № 475 „Про маршрутну мережу автобусних 

маршрутів” та включення до маршрутної мережі маршруту № 18 „гіпермаркет 

“Епіцентр”-УжНУ” (через пл. Шандора Петефі, пл. Корятовича). 

 3. Внести зміни в умови конкурсу, затверджені рішенням виконкому 

12.04.2017 № 117 „Про умови конкурсу з перевезення пасажирів”, а саме: 

 пункт 7  викласти у такій редакції: 

 Перевізник забезпечує на об’єкті конкурсу, який включає міський 

автобусний маршрут, роботу транспортних засобів, пристосованих для 

перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в 

кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів. 

 Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для 

користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-

рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх 

звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та 

звукових систем у салоні для оголошення зупинок; 

  пункт 8 доповнити таким абзацом:  

 До заяви на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування додаються відомості про автобуси, які 

будуть використовуватися на маршруті, разом з копіями сертифікатів 

відповідності та екологічності. 

 4. Оголосити конкурс із визначення автомобільних перевізників на 

міських автобусних маршрутах загального користування не пізніше ніж за             

15 календарних днів із моменту прийняття рішення та згідно з термінами, 

встановленими законодавством, провести його відповідно до умов, 

затверджених рішенням виконкому 12.04.2017 № 117 „Про умови конкурсу з 

перевезення пасажирів”, переліку об’єктів конкурсу та їх основних 

характеристик згідно з додатком. 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фартушка І. І. 

 

 

Міський голова                                 Б. Андріїв



                   

       Додаток    

       до рішення виконкому 

       ___________№______  

 

Перелік  об’єктів конкурсу та їх основні характеристики 

 
№ 

об'є

кту 

Номе

р 
марш-

руту  Назва   маршруту 
Режим 

руху 

Протяж-

ність 

маршруту, 
км. 

прямий/ 
зворотній 

напрямок 

 Кількість 

автобусів 

для 

забезпе-

чення 

перевезень 

Пасажиро-

місткість 

транспортних 
засобів 

Час роботи на маршруті 
Інтервал, 

хв. 
Періодичність 

виконання  
перевезень 

початок  
роботи 

кінець 

роботи 

1 18 

“гіпермаркет „Епіцентр”-УжНУ” (через 

пл. Шандора Петефі, пл. Корятовича) 
(прямий напрямок: вул. Миколи Бобяка, вул. Тиводара 

вул. Легоцького, вул. Марії Заньковецької,                

вул. Михайла Грушевського, вул. Минайська,            

вул. Швабська, пл. Шандора Петефі, вул. Мукачівська, 

вул. Івана Анкудінова, вул. Підградська,                    

вул. Олександра Фединця, пл. Корятовича,  вул. 

Підгірна, вул. Собранецька, вул. Олександра 

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

вул. Олександра Грибоєдова, вул. Собранецька,        

вул. Підгірна, вул. Олександра Фединця,                      

пл. Корятовича,   вул. Дмитра Вакарова, вул. Другетів,  

вул. Шумна, вул. Івана Анкудінова, вул. Руська,       

вул. Олександра Митрака, пл. Шандора Петефі,       

вул. Швабська, вул. Минайська, вул. Михайла 

Грушевського, вул. М.арії Заньковецької,                  

вул. Тиводара Легоцького, вул. Миколи Бобяка) 

звичай-

ний 12.9/13.9 

7 від 100 6.30 23.00 20-40 
понеділок-

п’ятниця 

5 від 100 7.00  21.45 25-45 
субота, 

неділя. 

святкові дні 

2 19 

„КПП ”Ужгород„ - м-н „Дравці” (через 

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

вул. Закарпатська, вул. Загорська, вул. Івана Франка, 

вул. Митна, пл. Дружби Народів, пл. Богдана 

Хмельницького, пр. Свободи, вул. Станційна,            

вул. Юрія Гагаріна, вул. Олександра Блистіва          

(вул. Краснодонців), вул. Андрія Палая                    

(вул. Тельмана), вул. Юрія Гагаріна; 
зворотній напрямок: вул. Юрія Гагаріна,                     

 

звичай-

ний 

 

12.2/12.7 
 

2 
 

від 52 
 

6:30 
 

21:00 
 

80 

 

 

щоденно 
 



вул. Олександра Блистіва (вул. Краснодонців),          

вул. Юрія Гагаріна, вул. Антонівська, вул. Станційна, 

пр. Свободи, пл. Богдана Хмельницького, пл. Дружби 

Народів, вул. Митна, вул. Івана Франка, вул. Загорська, 

вул. Закарпатська, вул. Собранецька) 

3 20 

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

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

пл. Богдана Хмельницького, вул. Льва Толстого,          

пл. Шандора Петефі, вул. Мукачівська,                      

вул. Анкудінова, вул. Юрія Гагаріна, вул. Олександра 

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

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

вул. Олександра Митрака, пл. Шандора Петефі,        

вул. Льва Толстого, пл. Богдана Хмельницького,        

пл. Дружби  Народів, вул.  Володимира Гошовського 

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

пл. Корятовича) 

звичай-

ний 7.0/6.5 3 від 52 7.05 20.30 45-55 щоденно 

4 156 

„вул. Чорновола – міський цвинтар 

„Барвінок” 
(прямий напрямок: вул. Перемоги, вул. Марії 

Заньковецької, вул. Михайла Грушевського,              

вул. Минайська, пр. Свободи, вул. Станційна,           

вул. Івана Анкудінова, вул. Юрія Гагаріна,                

вул. Олександра Блистіва (вул. Краснодонців),            

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

м-н Дравці (коло), вул. Олександра Блистіва                        

(вул. Краснодонців), вул. Юрія Гагаріна, вул. Івана  

Анкудінова, вул. Станційна, пр. Свободи,                   

вул. Минайська, вул. Михайла Грушевського,            

вул. Марії Заньковецької, вул. Тиводара Легоцького, 

вул. Перемоги ) 

звичай-

ний 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. Богдана Хмельницького,     вул. Льва Толстого,     

пл.  Шандора Петефі, вул. Мукачівська, вул. Івана 

Анкудінова, вул. Юрія  Гагаріна, вул. Олександра 

Блистіва (вул. Краснодонців), м-н Дравці (коло), 
міський цвинтар „Барвінок”; 
зворотній напрямок: міський цвинтар „Барвінок”,          

м-н Дравці, вул. Олександра Блистіва                        

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

звичай-

ний 11.2/11.5 1 від 52 7:05 17:50 120 щоденно 



вул. Олександра Митрака, пл. Шандора Петефі,        

вул. Льва Толстого пл. Богдана Хмельницького,          

пл. Дружби Народів, вул. Володимира Гошовського 

(вул. Боженка), вул. Олександра Довженка,                 

пл. Поштова, пл. Корятовича) 

6 4 

„пл. Корятовича — КПП „Ужгород” 

(через вул. Верховинську, Лозову, 

Сріблясту) 
(прямий напрямок: пл. Корятовича, вул. Дмитра 

Вакарова, вул. Підгірна, вул. Собранецька,                 

вул. Олександра Грибоєдова, вул. Університетська, 

вул. Срібляста, вул. Лозова, вул. Верховинська,           

вул. Собранецька;  
зворотній напрямок: вул. Собранецька, вул. Підгірна, 

вул. Панаса Мирного, пл. Корятовича) 

звичай-

ний 7.3/3.9 1 від 52 6.50 20.10 60 
понеділок-

субота 

7 26 

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

Дендеші, вул. Українська, вул. Будителів, вул. Івана 

Анкудінова, вул. Підградська, вул. Олександра 

Фединця, вул. Дмитра Вакарова, вул. Підгірна,               

вул. Собранецька, вул. Олександра Грибоєдова,         

вул. Університетська; 
зворотній напрямок: вул. Університетська,                  

вул. Олександра Грибоєдова, вул. Собранецька,           

вул. Підгірна, пл. Корятовича, вул. Дмитра  Вакарова, 

вул. Другетів, вул. Шумна, вул. Будителів, вул. Андрія 

Палая (вул. Тельмана), вул. Антоніна Дворжака,       

вул. Іштвана Дендеші, вул. Миколи Лисенка)  

 звичай-

ний 11.1/10.3 

6 від 52 7:10 19:45 15-20 
понеділок –

п’ятниця 

3 від 52 7:10 19:00 30  субота, неділя, 

святкові дні 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                  О. Макара 

 


