
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про подовження автобусного маршруту загального користування №17 до 
зупинки «пр. 40-річчя Перемоги» та доповнення Переліку зупинок 
громадського автотранспорту зупинкою «На вимогу» 
 
 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про автомобільний транспорт», постановою Кабінету Міністрів України від 
18.02.1997 №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського 
автомобільного транспорту» зі змінами і доповненнями, наказом Міністерства 
інфраструктури України від 15.07.2013 №480 «Про затвердження Порядку 
організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом», 
наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.05.2010 №278 «Про 
затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорту маршруту» зі 
змінами, враховуючи звернення жителів міста, листи районної адміністрації 
Запорізької міської ради по Комунарському району та Запорізького 
національного технічного університету, виконавчий комітет Запорізької міської 
ради 
ВИРІШИВ: 

1. Подовжити автобусний маршрут загального користування №17 
«Арматурний завод – Вокзал Запоріжжя-І» до зупинки «пр. 40-річчя Перемоги» 
та затвердити його в новій редакції згідно з додатком. 

2. Внести зміни до Реєстру міських автобусних маршрутів загального 
користування, затвердженого п.2 рішення виконавчого комітету Запорізької 
міської ради від 24.06.2016 №316 «Про внесення змін до Переліку зупинок 
громадського автотранспорту та затвердження реєстру міських автобусних 
маршрутів загального користування», згідно з пунктом 1 цього рішення. 

3. Визначити місцями для розвороту та короткострокової стоянки 
автобусів маршруту №17:  

3.1. Розворотне кільце тролейбусів по вул. Звенигородській; 
3.2. Проїжджу частину навпроти будинку 63а по пр. 40-річчя Перемоги. 
4. Доповнити Перелік зупинок громадського автотранспорту, 

затверджений рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 
19.12.2016 №787 «Про затвердження Переліку зупинок громадського 
автотранспорту» зі змінами, зупинкою «На вимогу» по пр. 40-річчя Перемоги. 

5. Доручити управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку 
Запорізької міської ради організувати внесення відповідних змін до паспортів 
автобусних маршрутів загального користування №17, 27, 67, 88, а також 



 
 

договорів надання послуг з перевезення пасажирів (шляхом укладання 
додаткових угод). 

6. Доручити підприємствам-перевізникам, які обслуговують автобусні 
маршрути №17, 27, 67, 88, внести відповідні зміни до паспортів маршрутів 
згідно з цим рішенням. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради        
Мішка С.М.  

 
 

Міський голова          В.В.Буряк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  

до рішення виконавчого  

комітету Запорізької  

міської ради 

____________№________ 

 

Автобусний маршрут загального користування  
 

№ 
марш-
руту 

Проходження маршруту за напрямками 

17 

Арматурний завод – пр. 40-річчя Перемоги 
В прямому напрямку: вул. Звенигородська (зупинки: Арматурний завод, 
На вимогу, Школа №29, вул. Звенигородська) - вул. Руставі (зупинка:          
вул. Руставі) – вул. Братська (зупинки: АВТОВАЗ, Автоколона №4,             
вул. Адмірала Макарова, вул. М.Грушевського) – вул. Щаслива (зупинки: 
Інститут «Діпроелектро», Правобережний ринок, 9 міська лікарня) –            
вул. Рельєфна (зупинки: вул. Рельєфна, ЗСТО) – вул. Гребельна (зупинки  
вул. Каховська, ДніпроГЕС) – пр. Соборний (зупинки: пл. Запорізька,           
К/З ім. Глінки, пр. Металургів, пл. ім. Поляка О.В., бул. Шевченка,              
вул. Миру, вул. Сталеварів, ТЦ «Україна», пл. Фестивальна,                          
вул. Гагаріна, майдан Пушкіна, Обласна бібліотека, Редакція газети 
«Запорозька Січ», майдан Університетський, Театр ім. Магара,                     
вул. Базарна, Автовокзал, ЗАЗ, Вокзал Запоріжжя-І) - вул. Привокзальна – 
вул. Новокузнецька (зупинки: На вимогу, вул. Автозаводська, На вимогу) 
– вул. Водограйна (зупинки: вул. Новокузнецька, вул. Водограйна) –           
пр. 40-річчя Перемоги (зупинка: пр.40-річчя Перемоги) та в зворотному 
напрямку: пр. 40-річчя Перемоги (зупинки: пр.40-річчя Перемоги,                
На вимогу, Комплекс «Сахара», Південний жмс.) - вул. Автозаводська 
(зупинка: Аптека) – вул. Новокузнецька – вул. Привокзальна -                      
пр. Соборний (зупинки: Вокзал Запоріжжя-І, ЗАЗ, Автовокзал,                    
вул. Базарна, Театр ім. Магара, майдан Університетський, Редакція газети 
«Запорозька Січ», Обласна бібліотека, майдан Пушкіна, вул. Гагаріна,     
пл. Фестивальна, ТЦ «Україна», вул. Сталеварів, вул. Миру,                         
бул. Шевченка, пл. ім. Поляка О.В., пр. Металургів, К/З ім. Глінки,               
пл. Запорізька) – вул. Гребельна (зупинки: ДніпроГЕС,  вул. Каховська) – 
вул. Рельєфна (зупинки: ЗСТО, вул. Рельєфна) – вул. Щаслива (зупинки: 
9 міська лікарня, Правобережний ринок) – вул. Дніпровське шосе 
(зупинка: Інститут «Діпроелектро») - вул. Братська (зупинки:                       
вул. М.Грушевського, вул. Адмірала Макарова, Автоколона №4, 
АВТОВАЗ) – вул. Руставі (зупинка: вул. Руставі) – вул. Звенигородська 
(зупинки: вул. Звенигородська, Школа №29, Арматурний завод). 

 

 
Начальник управління з питань  
транспортного забезпечення  
та зв’язку міської ради       О.О.Власюк 

 

 
Керуючий справами  
виконкому ради        Р.А.Омельянович 
 



 
 

 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради  

«Про подовження автобусного маршруту загального користування №17 до 

зупинки «пр. 40-річчя Перемоги» та доповнення Переліку зупинок 

громадського автотранспорту зупинкою «На вимогу» 

 

До виконавчого комітету Запорізької міської ради надходять чисельні 

звернення громадян щодо подовження автобусного маршруту загального 

користування №17 «Арматурний завод – Вокзал Запоріжжя-І» до 3-го 

Південного мкрн.  

На підставі звіту про науково-дослідну роботу «Комплексне обстеження 

пасажиропотоків на маршрутах міського пасажирського транспорту загального 

користування в місті Запоріжжі» від 27.07.2017, рекомендацій наданих 

Запорізьким національним технічним університетом маршрут №17 

пропонується подовжити до зупинки «пр. 40-річчя Перемоги» від                                

пр. Соборного через вул. Привокзальну, вул. Новокузнецьку, вул. Водограйну, 

пр. 40-річчя Перемоги в прямому напрямку. В зворотному напрямку маршрут 

проходитиме по пр. 40-річчя Перемоги, вул. Автозавадську,                                    

вул. Новокузнецьку, вул. Привокзальну і далі за маршрутом  по пр. Соборному 

(без заїзду на Привокзальну площу залізничного вокзалу Запоріжжя-І). 

Рішенням міськвиконкому від 24.10.2016 №638 «Про організацію зупинки 

громадського автотранспорту «На вимогу»» було організовано зупинку біля 

будинку 49 по пр. 40 річчя Перемоги для облаштування та подальшого 

включення її до Переліку зупинок громадського автотранспорту, затвердженого 

рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 19.12.2016 №787 

«Про затвердження Переліку зупинок громадського автотранспорту» зі 

змінами, а також автобусних маршрутів загального користування.  

Районною адміністрацією Запорізької міської ради по Комунарському району 

повідомлено про виконання робіт з облаштування зазначеної зупинки. 

Зупинка «На вимогу» знаходиться на шляху проходження автобусних 

маршрутів №27, 67, 88 та, в разі подовження, до автобусного маршруту №17.  

В зв’язку з вищезазначеним, пропонується розглянути питання 

подовження автобусного маршруту загального користування №17 до зупинки 

«пр. 40-річчя Перемоги», доповнення Переліку зупинок громадського 

автотранспорту зупинкою «На вимогу» з подальшим внесенням її до 

автобусних маршрутів №17, 27, 67, 88. 

 

 

Начальник управління з питань  

транспортного забезпечення  

та зв’язку міської ради       О.О.Власюк 
 


