
 

 
 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

15.03.2021                                         м. Ужгород                                               № 193 

 

 

Про внесення змін до договорів про організацію перевезень пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування 

 

 

Відповідно до статей 6, 13, 20 і 39 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”, Закону України „Про автомобільний транспорт”, постанови 

Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ „Про утворення та 

ліквідацію районів”, постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 

2008 року № 1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” (зі 

змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року 

№ 1635-р „Про реорганізацію та утворення районних державних 

адміністрацій”, у зв’язку із реорганізацією районних державних адміністрацій 

та змінами повноважень щодо організації пасажирських перевезень на 

приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за 

межі району:  

 

1. Укласти з Берегівською, Мукачівською, Ужгородською райдерж-

адміністраціями та перевізниками, які обслуговують приміські автобусні 

маршрути загального користування, що не виходять за межі району, додаткові 

угоди про заміну сторони у договорах про організацію перевезень пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування, укладених між Закарпатською 

державною адміністрацією та перевізниками, згідно з додатком.    

2. Берегівській, Мукачівській та Ужгородській райдержадміністраціям 

після підписання додаткових угод про заміну сторони у договорі забезпечити 

виконання усіх прав та обов’язків Закарпатської обласної державної 

адміністрації за договором про організацію перевезень пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника голови державної адміністрації Білецького М. З. 

 

 

 

Голова державної адміністрації                                   Анатолій ПОЛОСКОВ 

 

 



  

  Додаток 

до розпорядження 

15.03.2021 № 193 
 

 

ПЕРЕЛІК 

договорів про організацію перевезень пасажирів  

на автобусному маршруті загального користування 

 

№ 

з/

п 

Дата, номер 

договору 

Найменування 

маршруту 

 

Найменування 

перевізника 

Найменування 

організатора 

1. 15.11.2017 

№ 131718 

№ 441 „Берегово – 

Пийтерфолвоˮ 

ТзОВ „Виноградівське 

АТП – 12144” 

Берегівська районна 

державна адміністрація 

2.  18.05.2018 

№ 141842 

№ 491 „Берегово – 

Неветленфолуˮ 

ТзОВ „Виноградівське 

АТП – 12144” 

Берегівська районна 

державна адміністрація 

3. 07.07.2016 

№ 091605 

№ 458 „Мукачево– 

Негровоˮ 

ТзДВ „Мукачівстке АТП 

– 12106” 

Мукачівська районна 

державна адміністрація 

4. 06.02.2019 

№ 191925 

№ 465 „Ужгород – 

Великий Березнийˮ 

ТзОВ „Паннонія Авто-

Центр” 

Ужгородська районна 

державна адміністрація 

5. 25.09.2018 

№ 171835 

№ 468 „Ужгород – 

Забрідьˮ 

АТ „Ужгородське АТП – 

12107” 

Ужгородська районна 

державна адміністрація 

6. 25.09.2019 

№ 221929 

№ 469 „Ужгород – 

Зарічовоˮ 

ТзОВ „Паннонія Авто-

Центр” 

Ужгородська районна 

державна адміністрація 

7. 03.06.2015 

№ 021529 

№ 471 „Ужгород – 

Лумшориˮ 

ФОП Гапак Василь 

Федорович 

Ужгородська районна 

державна адміністрація 

8. 21.06.2017 

№ 121724 

№ 490 „Ужгород – 

Чорноголоваˮ 

ФОП Макарович Василь 

Іванович 

Ужгородська районна 

державна адміністрація 

9. 06.02.2019 

№ 191932 

№ 499 „Ужгород – 

Ворочовоˮ 

ТзОВ „Гапак-Транс” Ужгородська районна 

державна адміністрація 

 

 
 

 

Директор департаменту інфраструктури, 

розвитку і утримання мережі 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення та 

житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації 

 

                  

 

 

 

                                  Едуард  МАЛЯР 
 


