
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

06.03.13       Ужгород               № 72 
 
 
Про умови конкурсу на 
перевезення пасажирів 
 
 

  Відповідно   до   ст. 30,   п. 6   ст. 59   Закону   України      "Про місцеве 
самоврядування   в   Україні" ,  Закону   України   "Про автомобільний 
транспорт", постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 "Про 
затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування", виконком міської ради 
ВИРІШИВ : 
 1. Затвердити  умови конкурсу з перевезення пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального користування (додаток). 
 2. Визнати такими, що втратили чинність додаток 1 рішення виконкому 
від 09.09.2010 № 286 та додаток 1 рішення виконкому  від 04.05.2011 № 162. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Белякова Ю.В. 

 
 
 

Міський голова                В. Погорелов 
 
 
 



           Додаток  
                                                                                    до рішення виконкому 

                                                                                   від  _06.03.13___ № _72_ 
 

УМОВИ КОНКУРСУ 
з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 

користування 
           

          1. Об’єкт конкурсу – маршрут.  
 2. Режим  руху – звичайний, маршрутне таксі.   

3. Перевезення  пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 
користування здійснюються  автобусами : 

3.1  Пасажиромісткістю –  не менше 18 місць для сидіння; (резервного 
складу – не менше 14 місць для сидіння). 

3.2. За класами -  І, А, В.   
3.3. За технічними та екологічними показниками – відповідно  до чинних 

в Україні нормативних документів. 
3.4.  За наявності встановлених GPS- системи та відеореєстратора.  

 4.   Державні соціальні нормативи в сфері транспортного обслуговування:  
 4.1. Перевезення пільгових категорій населення  відповідно до чинного 
законодавства .  
 4.2. Забезпечення роботи   на   об’єкті   конкурсу,   не  менш  як  одного 
транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими 
фізичними можливостями.  

 5.  Забезпечення диспетчерського контролю та управління перевезеннями  
переможцем конкурсу на договірних умовах з  суб’єктом господарювання , 
який здійснює диспетчерське управління пасажирським автотранспортом на 
міських автобусних маршрутах загального користування . 

  
                                   
№ 
п/п 

Номер 
марш-
руту, 
об’єкт 

конкурсу 

Назва маршруту Кількість 
автобусів для 
забезпечення 
перевезень  

1 9 "вул. Котляревського- Речовий ринок- 
Медичний центр "Покров"  
(через Залізничний вокзал) 

чотири автобуси 

2 18 "вул. П.Мирного- вул. Чорновола- 
ЗакДУ" (через Слов’янську наб.) 

чотири автобуси 

3 158 " пл.Корятовича- міський цвинтар 
"Барвінкош" 

один автобус 

 
 
Заступник міського голови                    Ю. Беляков  
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