
 
 
 
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
________            м. Мукачево        № ___ 

Про затвердження наслідків конкурсу на перевезення пасажирів автобусними 
маршрутами загального користування Мукачівської міської територіальної 
громади 
 

Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Постанови 
Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 «Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті 
загального користування» із змінами та доповненнями, рішення виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради від 17.12.2019 № 415 «Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних 
маршрутах загального користування в межах Мукачівської міської  
територіальної громади», рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради № 287від 12.07.2022 «Про оголошення конкурсу на перевезення пасажирів 
міськими автобусними маршрутами загального користування Мукачівської 
міської територіальної громади», протоколу № 3 від 18.08.2022 засідання 
конкурсного комітету, керуючись пп.12 п. «а», пп. 1 п. «б» ст.30, ч.1 ст.52, ч.6 
ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Мукачівської міської ради ВИРІШИВ: 

1. Затвердити наслідки конкурсу на перевезення пасажирів автобусними 
маршрутами загального користування Мукачівської міської територіальної 
громади згідно протоколу засідання конкурсного комітету № 3 від 18.08.2022 та 
визначити переможцями конкурсу: 

1) на маршрут № 1 ЗЗМАФ – вул. Свято-Михайлівська – ФОП Русин 
Валерію Йосипівну. 

2) на маршрут № 2 вул. Митрополита Володимира – вул. Свято- 
Михайлівська - ММКП «Мукачівпастранс» (директор Бідзіля Олександр 
Володимирович). 

3) на маршрут № 3 вул. Франка Івана – вул. Тімірязєва Климента  - ММКП 
«Мукачівпастранс» (директор Бідзіля Олександр Володимирович). 

4) на маршрут № 16 вул. Франка Івана – вул. Коцюбинського Михайла - 
ФОП Русин Валерію Йосипівну. 



5) на маршрут № 31м. Мукачево – с. Лавки - ФОП Головачко Василя 
Івановича. 

6) на маршрут № 32 м. Мукачево – с. Нове Давидково - ТзДВ «Мукачівське 
АТП 12106» (директор Дуран Андрій Андрійович). 

7) на маршрут № 33 м. Мукачево – с. Нижній Коропець - ФОП Русин 
Валерію Йосипівну. 

8) на маршрут № 35 м. Мукачево – с. Шенборн - ФОП Бахтіну Тетяну 
Миколаївну. 

2. З переможцями конкурсу укласти відповідні договори про організацію 
перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування 
Мукачівської міської територіальної громади на визначені конкурсним 
комітетом терміни. 

3. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради 
оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Мукачівської міської ради 
(http://www.mukachevo-rada.gov.ua). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
Управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова. 
 

 

Міський голова             Андрій  БАЛОГА 

 

 

http://www.mukachevo-rada.gov.ua/

