
 
 

У К Р А Ї Н А  
 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ, РОЗВИТКУ І УТРИМАННЯ МЕРЕЖІ 

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ МІСЦЕВОГО 

ЗНАЧЕННЯ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  

 

Н А К А З 
 

02.05.2019                        

 
             Ужгород                                              № 11 - 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 14.06.2018 № 372 „Про 

уповноваження департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-

комунального господарства 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 11 квітня 

2019 року № 20/2019 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Визнати перевізників-переможців конкурсу з перевезення пасажирів на 

міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять  за 

межі території області (внутрішньообласні маршрути) від 11 квітня 2019 року        

№ 20/2019 згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор департаменту                                                           Е. МАЛЯР 
ач сектору правової роботи  

 

 

 



Додаток  

 

ПЕРЕЛІК 

перевізників-переможців конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських 

автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі 

території області (внутрішньообласні маршрути) від 11 квітня 2019 року  
 

 

Заступник начальника управління – 

начальник відділу розвитку інфраструктури 

управління розвитку інфраструктури,  

експлуатації та утримання доріг місцевого значення            С. ПОПОВИЧ 

  № 

об’єк-

та 

кон-

курсу                        

 

№№ 

рейсів, 

маршрутів  

 

 

Назва маршруту 

Час 

відправлення 

автобуса з 

кінцевих 

пунктів 

Час 

прибуття 

до 

кінцевих 

пунктів  

Переможець 

конкурсу  

Строк дії 

договору 

Міжміські автобусні маршрути 

 

1 
 

513/514 
Великий Раковець –  

Ужгород 

07.00 09.35 ФОП Варга Йожеф 

Бейлович 
5 років 

11.50 14.00 

9 725/726 
 

Лопухів – Ужгород 
05.20 11.25 АТ „Ужгородське 

АТП 12107” 
5 років 

16.15 21.20 


