
 
 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ, РОЗВИТКУ І УТРИМАННЯ МЕРЕЖІ 

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ  

МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ   

 

  Н А К А З 
 

29.09.2021                        

 

              м. Ужгород                                        № 36-ОД 

Про  визнання   перевізників- 

переможців конкурсу з перевезення 

пасажирів     на     міжміських та 

приміських автобусних маршрутах 

загального користування, що не 

виходять  за межі території 

області (внутрішньообласні       

маршрути)  

 

 

Відповідно до  Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 (зі змінами), 

розпорядження голови облдержадміністрації 20.04.2021 № 308 „Про 

уповноваження департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

облдержадміністрації”, протоколу засідання обласного конкурсного комітету із 

визначення автомобільних перевізників на міжміських і приміських автобусних 

маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області 

(внутрішньообласні маршрути) від 16 вересня 2021 року № 02/2021 
 

НАКАЗУЮ: 

1. Визнати перевізників-переможців конкурсу з перевезення пасажирів на 

міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що 

не виходять  за межі території області (внутрішньообласні маршрути), від         

16 вересня 2021 року згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 

Заступник директора департаменту – 

начальник управління транспорту 

та зв’язку                                                                              Сергій ПОПОВИЧ 

аавової роботи  
Вик: Оксана ВОЛОСЯНСЬКА 

 

 



 

Додаток  

 

 

ПЕРЕЛІК 

перевізників-переможців конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських 

та приміських  автобусних маршрутах загального користування, що не виходять  

за межі території області (внутрішньообласні маршрути), від 16 вересня 2021 року 

 

 

 

Заступник директора департаменту – 

начальник управління транспорту 

та зв’язку                                                                              Сергій ПОПОВИЧ 

№ 

об’є-

кта 

кон-

кур-

су 

 

№№ 

рейсів, 

марш-

рутів 

 

 

Назва маршруту 

Час відправ-

лення 

автобуса з 

кінцевих 

пунктів 

Час 

прибут-

тя до 

кінце-

вих 

пунктів 

Переможець конкурсу 
Строк дії 

договору 

Міжміські автобусні маршрути 

4 751/752 
Міжгір'я – Ужгород 

через Сваляву 

08.20 11.40 ФОП Покорба М.С. – перший 

переможець 
5 років 

14.00 17.20 ФОП Ледида В.М. – другий 

переможець 
 

Приміські автобусні маршрути, що виходять за межі районів  

19 
 

472 
 

Ужгород – Медведівці 
 

Один оборотний рейс ТОВ „ТРАНС-УЖ Хˮ 5 років 

20 474 
Ужгород  –  Мукачево  

 

 

Сорок оборотних 

рейсів 
ТОВ „ТРАНС-УЖ Хˮ 5 років 


