ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
УЖГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
вул.Загорська, 10, м.Ужгород, 88017, тел.: 61-29-17, 61-29-32 факс,
web-caйт: www.uzh-rda.gov.ua, e-mail:uzh-rda@carpathia.gov.ua, код ЄДРПОУ 0405384

ПРОТОКОЛ №2
позачергового засідання комісії
25.01.2021

м. Ужгород

Головувала – в.о. голови Ужгородської райдержадміністрації Мацко Х.К.
Присутні: __ чоловік
Запрошені – 3 чоловік
Козун Володимир Іванович – директор АТ „Ужгородське АТП №12107”;
Стегура Ярослав Михайлович – фізична особа-підприємець;
Якубишин Ярослав Михайлович – директор ТОВ „ТРАНС-УЖ”
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
ІІ. Про стан пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах
загального користування, що не виходять за межі Ужгородського району.
Слухали
Мацко Х.К. – в.о. голови Ужгородської райдержадміністрації, голови
комісії, яка ознайомила присутніх із порядком денним.
І. Про стан пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах
загального користування, що не виходять за межі Ужгородського району____
(Крупнік В.Я.)
Слухали
Крупніка Вячеслава Ярославовича – головного спеціаліста відділу
регіонального розвитку Ужгородської райдержадміністрації, який проінформував
присутніх.
У 2005 році Ужгородською райдержадміністрацією було укладено Договір з
виконавчим комітетом Ужгородської міської ради 14.09.2005 року про співпрацю
у сфері автомобільних пасажирських перевезень.
Виконавчим комітетом Ужгородської міської ради надіслано лист до
райдержадміністрації 30.06.2020 №03-21/293, що вищезазначений Договір не буде
в подальшому пролонгований. З цією метою райдержадміністрація звернулася
листом 04.09.2020 №02-25/1082 до виконавчого комітету Ужгородської міської
ради щодо можливості продовження перевезення пасажирів на маршрутах до
населених пунктів району: Минай, Розівка, Оноківці, до кінця дії договорів із
перевізниками, що дасть можливість організувати перевезення на створених

альтернативних приміських автобусних маршрутах, що будуть діяти на зазначених
напрямках. Рішенням виконавчого комітету Ужгородської міської ради 09.09.2020
№324 прийнято рішення про внесення змін до Договору 14.09.2005 року №б/н, де
відповідно до додаткової угоди 10.09.2020 року продовжено його дії до 27.01.2021
року.
Враховуючи стислі терміни, які не дозволяють райдержадміністрації
провести процедуру визначення перевізників на маршруті відповідно до чинного
законодавства та відмови в подальшому виконувати перевезення на маршрутах:
№344 сполучення „Ужгород-Оноківці”, №345 сполучення „Ужгород-Баранинці”,
№372 сполучення „Ужгород-Розівка”, виникла необхідність укладання договорів із
перевізниками на зазначені маршрути терміном на три місяці, що надасть
можливість провести необхідні процедури та зніме соціальну напругу серед
населення району, які користувалися зазначеними маршрутами.
Заслухавши інформацію із питання порядку денного, відповідно до Кодексу
цивільного захисту України, Закону України „Про автомобільний транспорт”,
постанов Кабінету Міністрів України 03 грудня 2008 року „Про затвердження
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування”,
18 лютого 1997 року №176 „Про
затвердження Правил з надання послуг пасажирського автомобільного
транспорту”, з урахуванням обговорення, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючих прийняти до відома.
2. Ужгородській райдержадміністрації укласти договори з:
ФОП Стегура Я.М., транспортні засоби якого відповідають за параметрами,
класом, категорією і пасажиромісткістю вимогам, передбаченим автобусному
маршруту №344 сполучення „Ужгород-Оноківці”;
АТ „Ужгородське АТП №12107” (Козун В.І.), транспортні засоби якого
відповідають за параметрами, класом, категорією і пасажиромісткістю вимогам,
передбаченим автобусному маршруту №345 сполучення „Ужгород-Баранинці”;
ТОВ „ТРАНС-УЖ” (Якубишин Я.М.), транспортні засоби якого відповідають
за параметрами, класом, категорією і пасажиромісткістю вимогам, передбаченим
автобусному маршруту №372 сполучення „Ужгород-Розівка„.
3. Відділу регіонального розвитку Ужгородської райдержадміністрації
(Москалюк Л.Д.), відповідно до чинного законодавства, розробити відповідні
документи для проведення конкурсу з визначення перевізників на вищезазначених
маршрутах.
4. Контроль за виконанням рішення із питання порядку денного покласти на
відділ регіонального розвитку Ужгородської райдержадміністрації (Москалюк
Л.Д.).
За – 15__________
Проти – 0________
Утрималися – 0____
В.о. голови комісії

Христина МАЦКО

Секретар комісії

Наталія БУЛИНА

