
 

 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення міської ради 
«Про підтримку електронної петиції щодо запуску муніципального 

автобусного маршруту №3 «4-й Південний мкрн - Аеропорт»  
(через пр.Моторобудівників)» 

 

 
На сайті Запорізької міської влади Єршовою Н.І. було створено 

електронну петицію від 09.04.2019 №4701 «Запустить муниципальний 

автобусный маршрут №3 «4-й Южный микрорайон - АЭРОПОРТ» (ч/з пр-т 

Моторостроителей)». Петиція зібрала 766 голосів. 

В маршрутній мережі міста затверджені та здійснюють обслуговування 

пасажирів з зупинки «4-й Півдненний мкрн» наступні автобусні маршрути 

загального користування: №18, 20, 29, 37, 43, 61, 62, 75, 81, 99 та тролейбусний 

маршрут №3. Загальна планова кількість автотранспорту за маршрутами 

становить 121 од. техніки.  З введенням таких автобусних маршрутів як №18, 

29 відбувся значний перерозподіл пасажиропотоків між цими та іншими 

маршрутами загального користування, що дозволило покращити 

обслуговування пасажирів за напрямком центральної частини міста, 

Бородінського та Заводського районів, транспортних розв’язок, де можливо 

здійснити пересадку на маршрути інших напрямків. Тож питання, яке 

підіймається в петиції стосується виключно пасажирів, які здійснюють поїздку 

за напрямком Шевченківського району (пр. Моторобудівників та аеропорту) 

прямим маршрутом. На сьогодні з Південного жмс за напрямком зупинки 

«Аеропорт» проходить автобусний маршрут загального користування №37 «4-й 

Південний мкрн – Аеропорт». 

Крім того, напрямок аеропорту обслуговують автобусні маршрути №4 

«Аеропорт - пр. Металургів» та №35 «вул. Олімпійська - Аеропорт». 

До 22.06.2018 в маршрутній мережі міста існував автобусний 

маршрут№3 «вул. Гарнізонна – 4-й Південний мкрн», який обслуговувався 4 

од. техніки та повністю дублювався автобусним маршрутом №37 «4-й 

Південний мкрн – Аеропорт».  

Відповідно до чинного законодавства України відкриття, закриття, зміна 

маршруту, визначення кількості транспортних засобів та їх класу ґрунтується 

на результатах пасажирообстеження.  

За результатами комплексного пасажирообстеження, проведеного у 2017 

році Запорізьким національним технічним університетом, отримано 

рекомендації щодо реорганізації маршрутної мережі міста, зокрема, закриття 

автобусного маршруту №3 та збільшення на автобусному маршруті №37 

кількості техніки та класність техніки (з 4 од. класу В,А,І,ІІ до 12 од. класу І,ІІ 

(місткістю від 35 пасажирів). Рекомендації щодо відкриття нового або зміни 

діючого маршруту загального користування за запропонованим Єршовою Н.І. 

напрямком відсутні. 

Відзначаємо, що згідно з ст. 43 Закону України «Про автомобільний 

транспорт» визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті 

загального користування здійснюється виключно на конкурсних засадах.  



Відповідно до цієї статті ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс", на балансі 

якого знаходиться комунальний пасажирський автотранспорт, приймає участь у 

конкурсах з надання послуг з перевезення пасажирів на маршрутах загального 

користування на загальних підставах та за наявності відповідної техніки.  

Одночасно з цим органами місцевого самоврядування вживаються 

заходи щодо залучення приватними перевізниками техніки середньої та великої 

пасажиромісткості на маршрутах, які ними обслуговуються, у відповідності до 

рекомендацій Запорізького національного технічного університету. 

Обґрунтована Запорізьким національним технічним університетом 

структура парку, а також вимоги забезпечення роботи на об’єкті конкурсу 

транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення, в кількості до 35 відсотків загальної 

кількості автобусів (п.10 Постанови КМУ «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування»), передбачені умовами чергового конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті (об’єкті конкурсу) загального 

користування №37, який відбувся 03.05.2019. Конкурсним комітетом визначено 

переможця ТОВ «Запорізькі автомобільні лінії». Відповідно до ст.44 Закону 

України «Про автомобільний транспорт», з переможцем конкурсу буде 

укладено договір на один рік та додатковий інвестиційний договір. 

На виконання рішення Запорізької міської ради від 30.11.2016 № 101 

«Про затвердження Положення про електронні петиції» управлінням з питань 

транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради підготовлено 

проект рішення міської ради «Про підтримку електронної петиції щодо 

запуску муніципального автобусного маршруту №3 «4-й Південний мкрн - 

Аеропорт» (через пр.Моторобудівників)». 

В зв’язку з тим, що за своїм змістом петиція суперечить вимогам ст.43 

Закону України «Про автомобільний транспорт», постійною комісією з питань 

життєзабезпечення міста петицію №4701 ініціатора Єршової Н.І. не 

підтримано. 

 

 

Начальник управління з питань 

транспортного забезпечення та  

зв’язку міської ради                   О.О.Власюк 


