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Про припинення дії договорів про  

організацію перевезення пасажирів 

на міських автобусних маршрутах 

загального користування № 5, № 11 

 

   

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, «Про затвердження Правил 

надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» від 18 лютого                

1997 року № 176, рішень виконкому 19.12.2012 № 475 «Про маршрутну мережу 

автобусних маршрутів» (зі змінами), 09.09.2020 № 324 «Про організацію 

перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 

користування», беручи до уваги звернення ТзОВ «Транс-Уж» 07.10.2020            

№ 68/20 щодо дострокового розірвання договору № 5 від 27 січня 2016 року 

про організацію перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті 

загального користування № 5  «пл. Корятовича – Залізничний вокзал», АТ 

«Ужгородське АТП 12107» 16.10.2020 № 171 щодо дострокового розірвання 

договору № 12 від 27 січня 2016 року про організацію перевезень пасажирів на 

міському автобусному маршруті загального користування № 11 «пл. 

Корятовича – гіпермаркет «Нова лінія» - вул. Володимирська» (через вул. 

Загорську), з метою забезпечення перевезення пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 1. Припинити дію договору № 5 від 27 січня 2016 року про організацію 

перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті загального 

користування № 5  «пл. Корятовича – Залізничний вокзал», укладеного з ТзОВ 

«Транс-Уж». 



 2. Припинити дію договору № 12 від 27 січня 2016 року про організацію 

перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті загального 

користування № 11 «пл. Корятовича – гіпермаркет «Нова лінія» - вул. 

Володимирська» (через вул. Загорську), укладеного з АТ «Ужгородське АТП 

12107». 

2. Укласти з переможцем конкурсу АТ «Ужгородське АТП 12107»  

договір про організацію перевезень пасажирів на міському автобусному 

маршруті загального користування № 11 «вул. Володимирська – Залізничний 

вокзал» (через вул. Загорську, пл. Корятовича) з 20 жовтня 2020 року на термін 

один рік відповідно до рішення конкурсного комітету. 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка. 

 

 

Міський голова            Богдан АНДРІЇВ 

 


