
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 
 

від                2016. №       м. Ужгород 
 
Про  введення  в  дію рішення  
конкурсного комітету  щодо 
визначення переможця конкурсу 

 

 
 
 Відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  
„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,  
протоколу засідання конкурсного комітету із визначення автомобільних 
перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування                  
04 березня 2016 року № 2,  виконком міської ради  ВИРІШИВ: 
  1. Ввести в дію рішення конкурсного комітету із визначення 
автомобільних перевізників на перевезення пасажирів на міських автобусних 
маршрутах загального користування щодо визначення переможців конкурсів, 
що додається.   
 2. Укласти з переможцями конкурсів договори про організацію 
перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 
користування на термін згідно з рішенням конкурсного комітету. 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Цапа І. Ю. 
 
Міський голова                         Б. Андріїв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 
 



Додаток 
                                                                                          до рішення виконкому                
                                                                                          _________№________ 

 
Рішення  

конкурсного комітету із визначення автомобільних перевізників на перевезення 
пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування 

 
  № 

об’єкта       
кон- 

курсу 

№ 
марш-
рутів 

Назва  маршруту 
 Найменування перевізників-

претендентів 

 

Результати 
голосування 
членів 
конкурсного 
комітету або 
результати, 
отримані за 
бальною 
системою оцінки 
пропозицій 
перевізників-
претендентів 

Переможець 
конкурсу та 
перевізник-
претендент, який 
за результатами 
розгляду посів 
друге місце 

Термін дії договору 

1 26 "в/м 555-м-н Горяни-УжНУ" 
Приватне 
підприємство "ШІК-
ТРАНС" 

за визнання 
переможцем –  

7-  "ЗА", 
1- "УТРИМАВСЯ" 

Приватне 
підприємство 
"ШІК-
ТРАНС" 

5 років 

2 27 "Ужгородський коледж культури і 
мистецтв-УжНУ" 

Приватне 
підприємство "ШІК-
ТРАНС" 

за визнання 
переможцем –   

7-  "ЗА", 
1- "УТРИМАВСЯ" 

 Приватне 
підприємство 
"ШІК-
ТРАНС" 

5 років 

 
 

Керуючий справами виконкому                                                                            О. Макара 
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