
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

 

Про упорядкування руху 

приміських автобусних маршрутів  

по місту Ужгород 

 

 

  Відповідно до підпункту 10 пункту "а" частини першої статті 30, частини 

6 статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 32 

Закону України „Про автомобільний транспорт”, пункту 28 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 17.02.2021 № 75, з метою зменшення заторів та поліпшення 

екологічної ситуації у місті, створення безпечних умов для пасажирів, які 

користуються міським громадським транспортом, виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

 1. Погодити місця зупинки автобусів приміських автобусних маршрутів 

загального користування згідно з додатком.  

2. Узгодити шлях проходження приміських автобусних маршрутів 

загального користування по території міста Ужгород:  

- із напрямку м. Перечин – вулиці Доманинська, Другетів, Устима 

Кармелюка, Адольфа Добрянського; 

- із напрямку м. Мукачево – вулиці Юрія Гагаріна, Василя Верещагіна, 

Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжака, Андрія Палая, Будителів, Івана 

Анкудінова, Станційна, Залізнична; 

- із напрямку с. Минай – вулиця Минайська, проспект Свободи, вулиця 

Залізнична; 

- із напрямку с. Сторожниця – вулиця Капушанська, проспект Свободи, 

вулиця Залізнична. 

3. Визнати такими, що втратили чинність, усі раніше прийняті рішення 

виконкому та комісії з безпеки дорожнього руху та координації роботи 



автотранспорту щодо шляху проходження та визначення місць зупинок 

приміських автобусних маршрутів загального користування. 

4. Рекомендувати Організаторам перевезення – Закарпатській обласній 

державній адміністрації, Ужгородській районній державній адміністрації 

привести рух приміських автобусних маршрутів загального користування 

вулицями міста Ужгород у відповідність до цього рішення. 

5. Рекомендувати Управлінню патрульної поліції у Закарпатській області, 

Західному міжрегіональному управлінню Укртрансбезпеки здійснювати 

контроль за виконанням цього рішення. 

6. Відділу інформаційної роботи опублікувати це рішення у засобах 

масової інформації. 

7. Рішення набирає чинності з 01.07.2021 року. 

 8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Пинзеника. 

 

 

Міський голова            Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Додаток  

      до рішення виконкому 

      __________№__________ 

 

 

Перелік  

зупинок громадського транспорту у м. Ужгород, 

на яких дозволяється зупинка приміських автобусів  

для здійснення посадки та висадки пасажирів 

 

№ 

з/п 

Назва  

зупинки громадського 

транспорту 

 

Місце розташування  

зупинки громадського транспорту 

1. “Електродвигун” вул. Юрія Гагаріна, біля буд. 40 

2. “Електродвигун” 

 

вул. Юрія Гагаріна, біля буд. 137 

3. “Рубін” вул. Минайська, біля буд. 38  

4. “Залізнична лікарня”  

 

вул. Минайська, біля буд. 71 

5. “Білочка” 

 

вул. Капушанська, біля буд. 47  

6. “Білочка”  

 

вул. Капушанська (навпроти буд. 47) 

 

 

 

Керуючий  справами  виконкому                                         Ігор ФАРТУШОК 

 

 

 

 


