
 

 

 

 
Про організацію руху автобусних та тролейбусних маршрутів загального 
користування на період проведення робіт на об’єкті будівництва «Капітальний 
ремонт зливової каналізації на перехресті проспектів Соборний та Металургів в 
м. Запоріжжя» 
 
 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про автомобільний транспорт», «Про міський електричний 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 лист КП «Управління капітального будівництва», 

виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. На час проведення робіт на об’єкті будівництва «Капітальний ремонт 

зливової каналізації на перехресті проспектів Соборний та Металургів в                   

м. Запоріжжя»: 

1.1. Перенести зупинку «пр. Металургів», яка знаходиться біля будинку 

222 по пр. Соборному, до будинку 218 по пр. Соборному. 

1.2. Організувати зупинку «На вимогу» для тролейбусів маршрутів №3, 8, 

11, 17 біля будинку 13 по вул. Незалежної України. 

1.3. Внести зміни до шляху проходження міського пасажирського 

транспорту загального користування, а саме: 

1.3.1. Організувати рух тролейбусів за маршрутами №3, 8, 11, 17 від 

перетину пр. Соборного та пр. Металургів, в напрямку пл. Запорізької, по                                

пр. Металургів (посадка/висадка пасажирів на зупинках «пр.Металургів,                  

«БК ЗАлК»), вул. Незалежної України (зупинка «На вимогу»), вул. Портову 

(зупинка «Річковий порт») і далі за своїми маршрутами. 

1.3.2. Закрити рух тролейбусного маршруту №9. 

1.3.3. Організувати рух автобусів: 

1.3.3.1. За маршрутами №29, 38, 58 від пр. Металургів (зупинка                       

«БК ЗАлК») через вул. Рекордну, вул. Портову (зупинка «Річковий порт»),               

пр. Соборний (зупинки: «пл. Запорізька», «КЗ ім. Глінки») і далі за своїми 

напрямками. 

1.3.3.2. За маршрутами №14, 26, 45, 54, 62, 63а, 73, 83, 90 від                             

пр. Металургів (зупинка «БК ЗАлК») через  вул. Рекордну, вул. Добролюбова, 

пр. Соборний і далі за своїми напрямками. 



 
 

1.3.3.3. За маршрутом №4 від пр. Металургів (зупинка «пр.Металургів») 

через вул.Рекордну, вул.Добролюбова, пр.Соборний, пр.Металургів і далі за 

своїм напрямком. 

1.3.3.4. За маршрутами №10, 30, 36, 91, 96 від пр. Металургів (зупинка 

«БК ЗАлК») через  вул. Рекордну, вул. Верхню, пр. Соборний, пр. Металургів 

(зупинка «пр. Металургів») і далі за своїми напрямками. 

1.3.3.5. За маршрутом №16 до зупинки «БК ЗАлК». 

2. Дозволити підприємствам-перевізникам, які обслуговують автобусні 

маршрути загального користування з проходженням повз перетин                                

пр. Соборного та пр. Металургів, в разі виникнення тривалої затримки руху, 

здійснювати об’їзд відповідно до встановлених дорожніх знаків. 

3. Доручити управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку 

Запорізької міської ради згідно з п.1 рішення організувати внесення змін до 

паспортів автобусних маршрутів загального користування, а також договорів 

надання послуг з перевезення пасажирів на цих маршрутах (шляхом укладання 

додаткових угод). 

4. Доручити підприємствам-перевізникам, які обслуговують автобусні та 

тролейбусні маршрути загального користування, внести зміни до паспортів 

маршрутів згідно з п.1 рішення. 

5. 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 організацію руху автобусних та тролейбусних маршрутів загального 

користування на період проведення робіт на об’єкті будівництва «Капітальний 
ремонт зливової каналізації на перехресті проспектів Соборний та Металургів в 

м. Запоріжжя» 
 

В місті Запоріжжя на червень 2019 року заплановано проведення робіт на 

об’єкті будівництва «Капітальний ремонт зливової каналізації на перехресті 

проспектів Соборний та Металургів в м. Запоріжжя».  

Планом проведення зазначеного будівництва передбачається перекриття 

руху транспорту на перетині пр.Металургів та пр. Соборного (біля будинку 220 

по пр. Соборному).  

З метою забезпечення роботи транспорту загального користування 

пропонується розглянути питання тимчасового, на час проведення будівництва, 

внесення змін до шляху проходження маршрутів авто- та електротранспорту 

відповідно до затвердженої Управлінням патрульної поліції в Запорізькій 

області схеми організації дорожнього руху. 

 
 
 

Начальник управління з питань  

транспортного забезпечення  

та зв’язку міської ради       О.О.Власюк 

 
 


