УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Ужгород

13.11.2019

№ 408

Про визнання переможця
конкурсу з перевезення
пасажирів на міському автобусному
маршруті 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 № 1081 (зі змінами), протоколу
засідання конкурсного комітету із визначення автомобільних перевізників на
міських автобусних маршрутах загального користування від 12 листопада
2019 року № 7, виконком міської ради ВИРІШИВ:
1. Визнати переможця конкурсу з перевезення пасажирів на міському
автобусному маршруті загального користування, який відбувся 12 листопада
2019 року, а саме:
1.1. По об’єкту конкурсу № 1, маршрут № 24 „мкрн. “Дравці” - УжНУ”
(через вокзали, „Новий район”) - комунальне підприємство „Ужгородський
муніципальний транспорт” Ужгородської міської ради.
№
№
об’єкта
маршруту
конкурсу

1

24

Назва маршруту

„мкрн. “Дравці” - УжНУ”
(через вокзали, „Новий
район”)

Найменування
перевізників-претендентів

Переможець конкурсу

Комунальне
підприємство
„Ужгородський
муніципальний
транспорт”
Ужгородської міської
ради

Комунальне
підприємство
„Ужгородський
муніципальний
транспорт”
Ужгородської
міської ради

Строк
дії договору

5 років

2. Укласти з переможцем конкурсу договір про організацію перевезень
пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування на
термін згідно з рішенням конкурсного комітету.
3. Оголосити повторно, не пізніше ніж за 10 календарних днів, конкурс з
перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального
користування № 4 „пл. Корятовича - КПП “Ужгород” (через вул. Верховинську,
Лозову, Сріблясту), № 26 “в/м 555 - м-н. Горяни - УжНУ”, № 158
“пл. Корятовича - міський цвинтар “Барвінок” відповідно до умов конкурсу,
затверджених рішенням виконкому 11.07.2019 № 234 “Про умови та
проведення конкурсу з перевезення пасажирів” через відсутність перевізників претендентів на участь у конкурсі на зазначених маршрутах.
4. Визначити основні характеристики об’єктів конкурсу згідно з
додатком.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови І. Фартушка.
Міський голова

Богдан АНДРІЇВ

Додаток
до рішення виконкому
_______________ № _____
Об’єкти конкурсу та їх основні характеристики
Номер
Номер
об’єкту маршруту

1

158

Назва маршруту

„пл. Корятовича
цвинтар „Барвінок”

–

Протяжність Кількість Пасажиро- Час роботи на Інтервал,
ПеріоКатегорія,
маршруту, км автобусів місткість
маршруті
хв
дичність
клас,
прямий/
для
автобусів
виконання
еколозворотній
виконання
перевезень
гічний
Початок Кінець
напрямок
перевезень
стандарт
роботи роботи

міський

(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), мн Дравці (коло), міський цвинтар „Барвінок”;
зворотній напрямок: міський цвинтар
„Барвінок”,
м-н Дравці, 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. Олександра Довженка,
пл. Поштова, пл. Корятовича)

2

4

„пл.
Корятовича
—
КПП
„Ужгород”
(через
вул.
Верховинську,
Лозову,
Сріблясту)
(прямий напрямок: пл. Корятовича, вул.
Дмитра Вакарова,
Собранецька,

вул.

Підгірна, вул.
вул. Олександра

М3, І, ІІ,
не нижче
Євро-2
11.2/11.5

7.3/3.9

1

1

від 22

від 22

7:05

6:50

17:50

20:10

120

60

щоденно

М3, І, ІІ,
не нижче
понеділок- Євро-2
субота

Грибоєдова, вул. Університетська, вул.
Срібляста, вул. Лозова, вул. Верховинська,
вул. Собранецька;
зворотній напрямок: вул. Собранецька, вул.
Підгірна, вул. Панаса Мирного, пл.
Корятовича)

3

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)

Керуючий справами виконкому

5

від 22

7:10

19:45

понеділок
–п’ятниця

15-20

М3, І, ІІ,
не нижче
Євро-2

11.1/10.3

2

від 22

7:10

19:00

30
с

субота,
неділя,
святкові
дні

Олена МАКАРА

