
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

11.12.2019       Ужгород                   № 454 

 

 

Про зміни в організації перевезень  

пасажирів на міському маршруті № 20  

„мкрн. “Доманинці”- Речовий ринок  

через пл. Корятовича” 

 

  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 Правил 

надання послуг пасажирського автомобільного транспорту” від 18 лютого 1997 

року № 176 (далі - Правила), „Про затвердження Порядку проведення конкурсу 

з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” 

від 03 грудня 2008 року № 1081 (далі - Порядок), рішень виконкому “Про 

затвердження Правил користування міським пасажирським автомобільним 

транспортом у м. Ужгород” 12.09.2018 № 270, “Про маршрутну мережу 

автобусних маршрутів” 19.12.2012 № 475, беручи до уваги лист комунального 

підприємства “Ужгородський муніципальний транспорт” Ужгородської міської 

ради 04.12.2019 № 233/11, з метою підвищення якості та доступності 

пасажирських перевезень, збільшення кількості автобусів та зменшення 

інтервалів руху виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Достроково розірвати договір про організацію перевезень пасажирів на 

міському автобусному маршруті загального користування № 20                          

„мкрн. “Доманинці” – Речовий ринок” № 38 від 03.09.2019 року, укладений 

виконавчим комітетом міської ради з комунальним підприємством 

„Ужгородський муніципальний транспорт” Ужгородської міської ради за 

згодою сторін. 

2. Відповідно до пункту 7 Порядку визначити об’єкт конкурсу та його 

основні характеристики згідно з додатком. 

3. Оголосити конкурс із визначення автомобільного перевізника на 

міському автобусному маршруті загального користування № 20 “мкрн. 

“Доманинці” - Речовий ринок через  пл. Корятовича” не пізніше ніж за 10 

календарних днів із моменту прийняття рішення відповідно до умов конкурсу, 



затверджених рішенням виконкому 11.07.2019 № 234 „Про умови та 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів”. 

 4. Пункт 1 цього рішення вступає в дію наступного дня після прийняття 

виконкомом рішення про визнання переможця конкурсу з перевезення 

пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування № 20 

“мкрн. “Доманинці” - Речовий ринок через  пл. Корятовича”. 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка. 

 
Міський голова             Богдан АНДРІЇВ



                                                                                                                                                                 Додаток                                                         

                                                                                           до рішення виконкому                             

                                                                                11.12.2019   № 454 

 

Об’єкт конкурсу та  його основні характеристики 
 

 
Номер 

об’єкту 

Номер 

маршруту 

Назва маршруту Протяжність 

маршруту, 
км 

прямий/ 

зворотній 

напрямок 

Кількість 

автобусів 
для  

виконання 

перевезень 

Пасажиро-

місткість         
автобусів 
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 хв 

Періодичність 

виконання 
перевезень 

Категорія,  

клас,  
еколо- 

гічний 

стандарт 

1 20 „мкрн. “Доманинці” - Речовий ринок 

через пл. Корятовича” 
(прямий напрямок: вул. Доманинська, вул. Другетів, 
вул. Панаса Мирного, пл. Корятовича, вул. Дмитра 
Вакарова вул. Підгірна,  вул. Собранецька, вул. 

Митна, пл. Дружби Народів, пл. Богдана 
Хмельницького, вул. Льва Толстого,  пл. Шандора 
Петефі, вул. Мукачівська, вул. Івана Анкудінова, вул. 
Будителів, вул. Українська, вул. Юрія Гагаріна, вул. 
Олександра Блистіва;  
зворотній напрямок: вул. Олександра Блистіва, вул. 
Юрія Гагаріна, вул. Українська, вул. Будителів, вул. 
Івана Анкудінова, вул. Руська, вул. Олександра 

Митрака, пл. Шандора Петефі,  вул. Льва Толстого, 
пл. Богдана Хмельницького, пл. Дружби  Народів, 
вул. Митна, вул. Собранецька, вул. Підгірна, вул. 
Панаса Мирного, пл. Корятовича, вул. Дмитра 
Вакарова, вул. Підгірна, вул. Другетів, вул. 
Доманинська) 
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М3, І, 
не нижче 

Євро-5 

 

 

 

Заступник міського голови                                          Олександр БІЛАК 

 

 


