
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

27.01.2016       Ужгород               № 23 
 

 

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        
19 січня 2016 року № 1,  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 із рішенням конкурсного комітету. 
          3. Оголосити, не пізніше ніж за 15 календарних днів, конкурс з 
перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 
користування № 26 „в/м 555 – м-н Горяни – УжНУ” та    № 27 „Ужгородський 
коледж культури і мистецтв – УжНУ” відповідно до умов конкурсу, 
затверджених рішенням виконавчого комітету 11.12.2015 № 387 „Про умови 
конкурсу з перевезення пасажирів” через відсутність визначених переможців 
конкурсу на зазначених маршрутах. 
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Цапа І. Ю. 
 
Міський голова                         Б. Андріїв 

                                                              



               Додаток 
                                                                                          до рішення виконкому         

                                                                                          _27.01.16_№_23_ 
 

Рішення  
конкурсного комітету із визначення автомобільних перевізників на перевезення 

пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування 
 

  № 
об’є 
 кта    

конкур 
су 

№ 
маршру
тів 

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 

Т
ерм

ін дії договору 

1 1 
"пл. Ш. Петефі - м-н Дравці – 
с. Баранинці" 

ПАТ "Ужгородське 
АТП 12107" 

за визнання 
переможцем – 
одноголосно 

ПАТ 
"Ужгородське 
АТП 12107" 

5 років 

2 2 "пл. Ш. Петефі - м-н Горяни - в/м 555" 
ПАТ "Ужгородське 
АТП 12107" 

за визнання 
переможцем –  
одноголосно 

ПАТ 
"Ужгородське 
АТП 12107" 

5 років 

3 3 "вул. Чорновола – пл. Ш. Петефі" ТзОВ "Транс-Уж" 
за визнання 
переможцем –  
одноголосно 

ТзОВ "Транс-
Уж" 

5  років 

4 4 
"пл. Корятовича – КПП "Ужгород" 
(через вул. Верховинську, Лозову, 
Сріблясту) 

ТзОВ "Транс-Уж" 
за визнання 
переможцем –  
одноголосно 

ТзОВ "Транс-
Уж" 

5 років 

5 5 „пл. Корятовича – Залізничний 
вокзал” 

ТзОВ "Транс-Уж" 
за визнання 
переможцем –  
одноголосно 

ТзОВ "Транс-
Уж" 

 5 років 

6 6 
"пл. Корятовича - УжНУ" 

ТзОВ "Транс-Уж" 
за визнання 
переможцем –  
одноголосно 

ТзОВ "Транс-
Уж" 

 5 років 

7 7 

"вул. Грушевського –  
вул. Котляревського" ТзОВ "ПАННОНІЯ 

АВТО-ЦЕНТР" 

за визнання 
переможцем –  
одноголосно 

ТзОВ 
"ПАННОНІЯ 
АВТО-
ЦЕНТР" 

  5 років 

8 7-Д 
"вул. Грушевського – дачний масив 
"Шахта" 

 

ТзОВ "ПАННОНІЯ 
АВТО-ЦЕНТР" 

за визнання 
переможцем –  
одноголосно 

ТзОВ 
"ПАННОНІЯ 
АВТО-
ЦЕНТР" 

   5 років 

9 8 
"вул. Чорновола - УжНУ" 

 
ТзОВ "ПАННОНІЯ 
АВТО-ЦЕНТР" 

за визнання 
переможцем –  
одноголосно 

ТзОВ 
"ПАННОНІЯ 
АВТО-
ЦЕНТР" 

   5  років

10 9 
"вул. Котляревського - речовий ринок- 
медичний центр "Покров" (через 
залізничний вокзал) 

ТзОВ "ПАННОНІЯ 
АВТО-ЦЕНТР" 

за визнання 
переможцем –  
одноголосно 

ТзОВ 
"ПАННОНІЯ 
АВТО-
ЦЕНТР" 

   5  років

11 10 
"гіпермаркет "Нова лінія"- м-н Горяни" 
(через вул. Краснодонців) 

ПАТ "Ужгородське 
АТП 12107" 

за визнання 
переможцем –  
одноголосно 

ПАТ 
"Ужгородське 
АТП 12107" 

5 років 

12 11 
"пл. Корятовича - гіпермаркет "Нова 
лінія" - вул. Володимирська (через вул. 
Загорську) 

ПАТ "Ужгородське 
АТП 12107" 

за визнання 
переможцем –  
одноголосно 

ПАТ 
"Ужгородське 
АТП 12107" 

5 років 

13 

12- 
Ш. 
Пете
фі 

"пл. Ш.Петефі - с. Розівка" ТзОВ "Транс-Уж" 
за визнання 
переможцем –  
одноголосно 

ТзОВ "Транс-
Уж" 

5 років 



14 

12-
Коря
тови
-ча 

"пл. Корятовича - с. Розівка" ТзОВ "Транс-Уж" 
за визнання 
переможцем –  
одноголосно 

ТзОВ "Транс-
Уж" 

5 років 

15 14 "пл. Корятовича - вул. Чорновола" 
ПАТ "Ужгородське 
АТП 12107" 

за визнання 
переможцем –  
одноголосно 

ПАТ 
"Ужгородське 
АТП 12107" 

5 років 

16 15 
"вул. П.Мирного - с. Оноківці-  
вул. Довга" 

ПАТ "Ужгородське 
АТП 12107" 

за визнання 
переможцем –  
одноголосно 

ПАТ 
"Ужгородське 
АТП 12107" 

5 років 

17 17 "вул. Котляревського - УжНУ" 
ТзОВ "ПАННОНІЯ 
АВТО-ЦЕНТР" 

за визнання 
переможцем –  
одноголосно 

ТзОВ 
"ПАННОНІЯ 
АВТО-
ЦЕНТР" 

 5  років

18 20 
"пл. Корятовича - Речовий ринок - 
Медичний центр "Покров" 

ТзОВ "Транс-Уж" 
за визнання 
переможцем –  
одноголосно 

ТзОВ "Транс-
Уж" 

    1 рік 

19 21 
"вул. Чорновола - Речовий ринок - 
Медичний центр "Покров" 

ПАТ "Ужгородське 
АТП 12107" 

за визнання 
переможцем –  
одноголосно 

ПАТ 
"Ужгородське 
АТП 12107" 

5 років 

20 22 
"вул. Чорновола - пл. Корятовича" 
(через вул. Перемоги) 

ПАТ "Ужгородське АТП 
12107" 

ТзОВ "Транс-Уж" 

ПАТ "Ужгородське 
АТП 12107"- 35,7 
ТзОВ "Транс-Уж"-  

27,9 
за затвердження 

нарахованих балів – 
одноголосно 

переможець 
конкурсу- 
ПАТ 
"Ужгородське 
АТП 12107" 
перевізник -
претенден, 
який посів 
друге місце - 
ТзОВ "Транс-
Уж" 

5 років 

23 58 "Залізничний вокзал - УжНУ" ТзОВ "Транс-Уж" 
за визнання 
переможцем –  
одноголосно 

ТзОВ "Транс-
Уж" 

5  років

24 156 
"вул. Чорновола - міський цвинтар 
"Барвінкош" 

ПАТ "Ужгородське АТП 
12107" 

за визнання 
переможцем –  
одноголосно 

ПАТ 
"Ужгородське 
АТП 12107" 

1 рік 

25 158 
"пл. Корятовича- міський цвинтар 
"Барвінкош" 

ФОП Симкович 
Михайло Юрійович 

за визнання 
переможцем –  
одноголосно 

ФОП 
Симкович 
Михайло 
Юрійович 

1 рік 

 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                                             О.Макара 
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