Про внесення змін до автобусного маршруту №58
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 звіт про науково-дослідну роботу «Комплексне
обстеження пасажиропотоків на маршрутах міського пасажирського
транспорту загального користування в місті Запоріжжі» від 27.07.2017,
звернення жителів міста, листи ТОВ «Запорожградтранс» від 03.04.2019 №46
та Запорізького національного технічного університету від 10.04.2019 №3801/1287, виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до автобусного маршруту загального користування
№58 «БК ЗАлК – Нікопольський поворот» шляхом скорочення до
вул. Маршала Судця та затвердити його в новій редакції, а саме: №58
«БК ЗАлК - вул. Маршала Судця» з проходженням в прямому напрямку:
пр. Металургів (зупинки: БК ЗАлК, пр. Металургів) – вул. С.Тюленіна
(зупинка: вул. С.Тюленіна) – вул. Січі (зупинки: Хортицька академія,
Запорозька Січ, ЦІМЕТ, Старий Дніпро) – пр. Інженера Преображенського
(зупинки: пр. Інженера Преображенського, Кінотеатр «Перемога») –
пр. Ювілейний (зупинки: Універсам, На вимогу, вул. Лахтінська) –
вул. Новгородська (зупинка: вул. Новгородська) – Хортицьке шосе –
вул. 14 Жовтня (зупинки: 15-й Хортицький мкрн, Школа № 32) - вул. Маршала
Судця (зупинки: Школа № 102, вул. Маршала Судця) та в зворотному
напрямку: вул. Маршала Судця (зупинки: вул. Маршала Судця, Школа № 102)
– вул. 14 Жовтня (зупинки: Школа № 32, 15-й Хортицький мкрн) –
вул. Новгородська (зупинка: вул. Новгородська) – вул. В.Сергієнка (зупинка:
вул. В.Сергієнка) – пр. Ювілейний (зупинки: вул. Лахтінська, Універсам) –
пр. Інженера Преображенського (зупинки: Супермаркет, пр. Інженера

Преображенського) – вул. Січі (зупинки: Старий Дніпро, ЦІМЕТ, Запорозька
Січ, Хортицька академія) – вул. С.Тюленіна (зупинки: На вимогу,
вул. С.Тюленіна) – пр. Металургів (зупинки: пр. Металургів, БК ЗАлК).
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» зі змінами, згідно з пунктом 1 цього
рішення.
3. Визначити місцями для розвороту та короткострокової стоянки
автобусів маршруту:
3.1. Проїжджу частину біля буд.1а по пр. Металургів.
3.2. Проїжджу частину біля буд.26 по вул. Маршала Судця.
4. Доповнити Місця для розвороту та короткострокової стоянки
автобусів Хортицького району, затверджені рішенням виконавчого комітету
Запорізької міської ради від 24.06.2016 №317 «Про затвердження місць для
розвороту та короткострокової стоянки автобусів, які працюють на маршрутах
загального користування в місті Запоріжжі та дотримання належного
санітарного стану на них» зі змінами, місцем для розвороту та
короткострокової стоянки автобусів відповідно до п.3.2 цього рішення.
5. Доручити управлінню з питань транспортного забезпечення та
зв’язку Запорізької міської ради згідно з п.1, 3 цього рішення, організувати
внесення змін до паспорту автобусного маршруту загального користування
№58, а також договору надання послуг з перевезення пасажирів на даному
маршруті (шляхом укладання додаткової угоди).
6. Доручити підприємству-перевізнику, яке обслуговує автобусний
маршрут загального користування №58, внести зміни до паспорту маршруту
згідно з п.1, 3 цього рішення.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Мішка С.М.

Міський голова

В.В.Буряк

Пояснювальна записка
до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради
«Про внесення змін до автобусного маршруту №58»
До виконавчого комітету Запорізької міської ради надходять звернення
жителів міста та підприємств з питання підвищення якості обслуговування
пасажирським транспортом жителів вул. Маршала Судця, зокрема, внесення
змін до автобусного маршруту загального користування №58 «БК ЗАлК Нікопольський поворот».
За результатами комплексного обстеження пасажирських потоків у місті
Запоріжжя, проведеного у 2017 році Запорізьким національним технічним
університетом, рекомендована кількість рухомого складу для обслуговування
автобусного маршруту № 58 «БК ЗАлК - Нікопольський поворот» складає 18
одиниць у звичайному режимі руху.
Відповідно до рекомендацій щодо доцільності внесення змін до
автобусного маршруту загального користування №58 відзначено, що
особливостями транспортного планування Хортицького району міста
Запоріжжя є відносна ізольованість мікрорайонів багатоповерхової забудови з
обмеженою кількістю транспортних зв’язків району в цілому з іншими
районами міста. Внаслідок цього, транспортне обслуговування мешканців
району є ускладненим, що виражене у значному дублюванні автобусними
маршрутами по магістральних вулицях (вул. Хортицьке шосе, вул.
Новгородській, пр. Ювілейному, вул. Героїв 93-ї бригади, пр. Інженера
Преображенського) з відносно невеликою кількістю маршрутів, що
обслуговують периферійну зону мікрорайонів та забезпечують належні
нормативи пішохідної доступності мережі маршрутного транспорту
загального користування. Автобусний маршрут № 58 «БК ЗАлК Нікопольський поворот» є єдиним автобусним маршрутом, що забезпечує
перевезення мешканців периферійної, по відношенню до вул. Хортицьке шосе,
зони житлової забудови 15-го Хортицького мікрорайону. Окрім цього, за
існуючою схемою руху маршрут забезпечує необхідну провізну спроможність
та різноманітність транспортних зв’язків частини мешканців 16-го та 17-го
Хортицьких мікрорайонів з центром району та міста. Втім, після відкриття
автобусного маршруту № 39 «Нікопольський поворот - Вокзал «ЗапоріжжяІІ», останній є потенційно привабливим (з точки зору забезпечення
транспортного зв’язку з центром міста, вартості проїзду та відносно невеликої
наповненості рухомого складу на його початковій/кінцевій ділянці) для цієї
частини пасажирів.
Враховуючи зазначене, а також дублювання автобусного маршруту №58
іншими автобусними маршрутами, зокрема №39 та №96, на ділянці між
зупинками «Нікопольський поворот» та «Завод «Супертрансформатор»,
пропонується розглянути питання скорочення автобусного маршруту №58 до
зупинки «вул. Маршала Судця», яка знаходиться по однойменній вулиці.
При цьому довжина траси автобусного маршруту №58 скорочується
приблизно на 1,5 км, що складає 10,5 % від довжини маршруту, що не вимагає
зміни кількості, класу та пасажиромісткості рухомого складу для його
обслуговування.

Вищезазначені зміни на маршруті відповідають вимогам п.20 Правил
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 №176 (зі змінами), та
будуть здійсненні відповідно до п.21 цих Правил (шляхом внесення змін до
чинного договору).
Враховуючи вищезазначене пропонується розглянути питання з
внесення змін до автобусного маршруту загального користування №58.
Начальник управління з питань
транспортного забезпечення
та зв’язку міської ради

О.О.Власюк

