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Шановна пані Комісарчук! 

  

Додатково на Вашу електронну петицію “Автобусний маршрут через    

вул. Загорську – Слов’янську набережну – пл. Шандора Петефі” від 30 березня 

2020 року повідомляємо наступне.  

Відповідно до рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради 

09.09.2020 № 324 «Про організацію перевезення пасажирів на міських 

автобусних маршрутах» внесено зміни до маршрутної мережі (в тому числі з 

Вашими пропозиціями шляху проходження), зокрема до маршрутної мережі 

включено міський автобусний маршрут загального користування № 38 «вул. 

В’ячеслава Чорновола – УжНУ» (через вул. Олександра Можайського, пл. 

Шандора Петефі,  вул. Івана Франка). 

Наразі уже проведено конкурс з визначення автомобільного перевізника 

за результатами якого з комунальним підприємством “Ужгородський 

муніципальний транспорт” укладено договір про організацію перевезень на 

цьому маршруті. 

Вищезазначений маршрут охоплює 24 автобусні зупинки у кожному з 

напрямків та дає можливість без пересадок здійснювати поїздки між різними 

частинами  Ужгорода. Автобуси будуть курсувати: 

у прямому напрямку: вул. Капушанська, вул. Тиводара Легоцького, вул. 

Олександра Можайського, вул. Минайська,  вул. Швабська, пл. Шандора 

Петефі, вул. Льва Толстого, пл. Богдана Хмельницького, пл. Дружби Народів, 

вул. Митна, вул. Івана Франка, вул. Яна Гуса, пл. Князя Лаборця, вул. 

Закарпатська, вул. Собранецька, вул. Олександра Грибоєдова, вул. 

Університетська); 

у зворотньому напрямку: вул. Університетська, вул. Олександра 

Грибоєдова, вул. Собранецька, пл. Віталія Постолакі, вул. Загорська, вул. 
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Закарпатська, пл. Князя Лаборця, вул. Яна Гуса, вул. Івана Франка, вул. Митна,  

пл. Дружби Народів, вул. Льва Толстого, вул. Шандора Петефі, вул. 

Мукачівська, вул. Станційна, проспект Свободи, вул. Минайська, вул. 

Можайського,  вул. Тиводара Легоцького, вул. Капушанська). 

Поряд з цим зазначаємо, що шлях проходження зазначеного маршруту 

пролягатиме через вул. Закарпатську із місцями для посадки — висадки 

пасажирів на зупинках біля магазину «Амбар» та навпроти  у прямому та 

зворотньому напрямках, що дасть змогу мешканцям, які проживають по вул. 

Загорській, вул, Закарпатській, в тому числі учням загальноосвітніх шкіл №№ 

5, 9, доїхати до пл. Шандора Петефі, вул. Льва Толстого.  

Разом з тим інформуємо, що перевезення пасажирів планується 

здійснювати на сучасних та комфортабельних автобусах великої 

пасажиромісткості, які додатково закуплено у 2020 році на умовах фінансового 

лізингу. Прибуття автобусів очікується в січні-лютому 2021 року. 

Виконавчим комітетом міської ради вживаються послідовні кроки щодо 

розвитку громадського транспорту у місті та забезпечення автобусним 

сполученням різних частин міста. 

 

 

Міський голова                                           Богдан АНДРІЇВ 
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