
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 23.08.2018                Ужгород                  №  224 

 

 

Про визнання переможців 

конкурсу з перевезення 

пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування 

 

 

  Відповідно  до  частини 6 статті 59 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Закону України „Про автомобільний транспорт”, 

Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 108 (зі змінами), протоколу 

засідання конкурсного комітету із визначення автомобільних перевізників на 

міських автобусних маршрутах загального користування від 31 липня 2018 

року № 5, виконком міської ради  ВИРІШИВ: 

 

 1. Визнати переможців конкурсу з перевезення пасажирів на міських 

автобусних маршрутах загального користування від 31 липня 2018 року, а саме:  

 

 1.1. По об’єкту конкурсу № 1, номер маршруту № 18 „гіпермаркет 

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

підприємство „Ужгородський муніципальний транспорт”.  

 

№ об’єкта 
конкурсу 

№ 
маршрутів 

Назва  маршруту 
 

Найменування 

перевізників-
претендентів 

 

Переможець конкурсу  

   Строк        
дії договору            

 

  

1 18 

„гіпермаркет „Епіцентр” 

- УжНУ” (через   пл. 

Шандора Петефі, пл. 

Корятовича)” 

Комунальне 

підприємство 

„Ужгородський 

муніципальний 

транспорт” 

 Комунальне 

підприємство 

„Ужгородський 

муніципальний 

транспорт” 

   1 рік 

  



 1.2. По об‘єкту конкурсу № 3, номер маршруту № 20 „пл. Корятовича - 

Речовий ринок” - комунальне підприємство „Ужгородський муніципальний 

транспорт”. 

 

№ об’єкта 
конкурсу 

№ 
маршрутів 

Назва  маршруту 
 

Найменування 

перевізників-
претендентів 

 

Переможець конкурсу  

   Строк        
дії договору            

 

  

3 20  „пл. Корятовича-

Речовий ринок” 

Комунальне 

підприємство 

„Ужгородський 

муніципальний 

транспорт” 

 Комунальне 

підприємство 

„Ужгородський 

муніципальний 

транспорт” 

   1 рік 

 

 1.3. По об’єкту конкурсу № 4, номер маршруту № 156 „вул. Чорновола-

міський цвинтар „Барвінок” - АТ “Ужгородське-АТП 12107”. 

 

№ об’єкта 
конкурсу 

№ 
маршрутів 

Назва  маршруту 
 

Найменування 

перевізників-
претендентів 

 

Переможець конкурсу  

   Строк        
дії договору            

 

  

4 156 
“вул. Чорновола-

міський цвинтар 

“Барвінок” 

АТ 

“Ужгородське-

АТП 12107” 

АТ “Ужгородське- 

АТП 12107”    1 рік 

 

 1.4. По об’єкту конкурсу № 5, номер маршруту № 158 „пл. Корятовича-

міський цвинтар „Барвінок” - ФОП Симкович Михайло Юрійович 

№ об’єкта 
конкурсу 

№ 
маршрутів 

Назва  маршруту 
 

Найменування 

перевізників-
претендентів 

 

Переможець конкурсу  
   Строк        

дії договору            
 

5 158 
“пл. Корятовича-

міський цвинтар 

“Барвінок” 

ФОП Симкович 

Михайло 

Юрійович 

ФОП Симкович 

Михайло 

Юрійович 
   1 рік 

 

 1.5. По об’єкту конкурсу № 6, номер маршруту № 4 „пл. Корятовича - 

КПП „Ужгород” (через вул. Верховинську, Лозову, Сріблясту) -  ФОП Брахно 

Анатолій Петрович 

№ об’єкта 
конкурсу 

№ 
маршрутів 

Назва  маршруту 
 

Найменування 

перевізників-
претендентів 

 

Переможець конкурсу  

   Строк        
дії договору            

 

  

6 4 

„пл. Корятовича-КПП 

“Ужгород” (через вул. 

Верховинську, Лозову, 

Сріблясту) 

ФОП Брахно 

Анатолій 

Петрович 

ФОП Брахно 

Анатолій 

Петрович 
   1 рік 

 



 1.6. По об’єкту конкурсу № 7, номер маршруту № 26 „в/м 555 м-н Горяни 

- УжНУ” - ТОВ „Транс -Уж”. 

 

№ об’єкта 
конкурсу 

№ 
маршрутів 

Назва  маршруту 
 

Найменування 

перевізників-
претендентів 

 

Переможець конкурсу  

   Строк        
дії договору            

 

  

7 26 в/м 555 м-н Горяни-

УжНУ” 
ТОВ “Транс-

Уж” ТОВ “Транс-Уж”    1 рік 

 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фартушка І. І. 

 

 

Міський голова                       Б. Андріїв 


