
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

 

Про організацію перевезення 

пасажирів на міському  

автобусному маршруті 
 

  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 03 грудня 2008 року № 1081 (зі змінами),  Правил 

надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 (зі 

змінами), протоколу засідання комісії з безпеки дорожнього руху та 

координації роботи автотранспорту  2 червня 2021 року № 80, з урахуванням 

звернень громадян, з метою забезпечення організації перевезення пасажирів, 

виконком міської ради  ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до маршрутної мережі, затвердженої рішенням 

виконкому 19.12.2012 № 475 «Про маршрутну мережу автобусних маршрутів» 

(зі змінами), а саме: 

- виключити міський автобусний маршрут загального користування № 22 

«вул. В’ячеслава Чорновола - вул. Івана Котляревського» (через вул. 

Капушанську, пл. Корятовича); 

- включити до маршрутної мережі № 22 «вул. В’ячеслава Чорновола -  пл. 

Корятовича» (через вул. Капушанську). 

 2. Оголосити, не пізніше ніж за 30 календарних днів, конкурс з 

перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального 

користування відповідно до умов конкурсу, затверджених рішенням виконкому 

11.07.2019 № 234 «Про умови та проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів» зі змінами, внесеними рішеннями виконкому 25.03.2020 № 158 

«Про внесення змін та доповнення до умов конкурсу з перевезення пасажирів», 

09.09.2020 № 324 «Про організацію перевезення пасажирів на міських 

автобусних маршрутах» та визначити основні характеристики об’єкта конкурсу 

згідно з додатком. 



 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Пинзеника. 

 

 

Міський голова            Богдан АНДРІЇВ



                                                                                                                                                                     Додаток                                                         

                                                                                                     до рішення виконкому                             

                                                                                           __________№ _________ 

  

Об’єкт конкурсу та  його основні характеристики 

 

Номер 

об’єкта 

Номер 

маршруту 

Назва маршруту Протяжність 

маршруту, км 

прямий/ 

зворотній 

напрямок 

Кількість 

автобусів 

для  

виконання 

перевезень 

Пасажиро-

місткість         

автобусів 

Час роботи на 

маршруті 

Інтервал, 

 хв 

Періо-

дичність 

виконання 

перевезень 

Категорія,  

клас,  

еколо- 

гічний 

стандарт 
Початок 

роботи 

Кінець 

роботи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 22 «вул. В’ячеслава Чорновола -              

пл. Корятовича» (через вул. 

Капушанську) 
(прямий напрямок: вул. Капушанська, вул. 

Тиводара Легоцького, вул. Марії Заньковецької, 

вул. Федора Достоєвського, вул. Капушанська, 

просп. Свободи, пл. Богдана Хмельницького, пл. 

Дружби Народів, вул. Володимира Гошовського, 

вул. Олександра Довженка, пл. Поштова,                              

пл. Корятовича; 
зворотній напрямок: пл. Корятовича, вул. Підгірна, 

вул. Собранецька, вул. Митна, пл. Дружба 

Народів, пл. Богдана Хмельницького, просп. 

Свободи, вул. Капушанська,, вул. Достоєвського, 

вул. Марії Заньковецької, вул. Тиводара 

Легоцького, вул. Капушанська) 

    

 

   

    

    5.5/6.0 

 

 

 

       

      3 

 

 

 

 

 

 

  від 50 

   6:40   21.00   20-30  понеділок-   

 п’ятниця 
  М3, І, ІІ, 

не нижче 

Євро-5 

   7.00 

 

 

  

 20.00    20-35  субота,   

 неділя,   

 святкові дні 

 

 

Керуючий справами виконкому                             Ігор ФАРТУШОК 

 

 

 


