УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Четверта сесія VІ скликання
РІШЕННЯ

від 26 травня 2011 року № 251
м. Ужгород
Про Звернення депутатів обласної
ради
до
Президента
України
Януковича В. Ф. щодо врегулювання
питання відновлення регулярного
авіасполучення
за
маршрутом
«Ужгород – Київ – Ужгород»

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» обласна рада в и р і ш и л а :
1. Звернутися до Президента України Януковича В. Ф. щодо сприяння
у вирішенні питання відновлення регулярного авіасполучення за маршрутом
«Ужгород – Київ – Ужгород» (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника голови обласної державної адміністрації Бушка І. І. та постійну
комісію обласної ради з питань розвитку продуктивних сил, виробничої
інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій (Кинів Б. Ю.).

Голова ради

І. Балога

Президентові України
Януковичу В. Ф.

ЗВЕРНЕННЯ
Закарпатська обласна рада та обласна державна адміністрація
вживають заходів щодо постійного поліпшення умов експлуатації літаків та
обслуговування
пасажирів
Закарпатським
обласним
комунальним
підприємством «Міжнародний аеропорт «Ужгород». Так, з обласного
бюджету протягом чотирьох останніх років було виділено близько 5,5
мільйона гривень на утримання інфраструктури аеропорту. Незважаючи на
важку фінансово-економічну ситуацію в області, у 2011 році на розвиток
підприємства з обласного бюджету виділено 2250,0 тис. гривень.
Однак із 27 березня 2011 року авіакомпанією «Дніпроавіа» в
односторонньому порядку припинено виконання регулярних рейсів за
авіамаршрутом «Ужгород – Київ – Ужгород», внаслідок чого область
залишилась без регулярного авіасполучення зі столицею держави. І це
незважаючи на те, що місто Ужгород є одним із найбільш віддалених від
столиці обласних центрів, а Закарпатська область межує з чотирма країнами
Європи.
Таке рішення керівництва авіакомпанії створює великі незручності для
потенційних пасажирів, негативно позначається на інвестиційній та
туристичній привабливості області.
Депутатський корпус обласної ради стурбований ситуацією, що
склалася, та вважає за необхідне відновити здійснення регулярних рейсів за
маршрутом «Ужгород – Київ – Ужгород».
Враховуючи наведене, просимо Вас, вельмишановний Вікторе
Федоровичу, дати відповідні доручення профільному міністерству щодо
позитивного вирішення зазначеної проблеми.

Звернення прийнято на четвертій сесії
обласної ради VІ скликання
Депутати Закарпатської
обласної ради VІ скликання

