
 

 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення міської ради 
«Про підтримку електронної петиції №4687 «Петиція, щодо впровадження 

комунального великогабаритного громадського транспорту до 
зупинки Міжнародний Аеропорт місто Запоріжжя» 

 

 
На сайті Запорізької міської влади Генчевою А.В. було опубліковано 

електронну петицію від 04.04.2019 №4687 «Петиція, щодо впровадження 
комунального великогабаритного громадського транспорту до зупинки 
Міжнародний Аеропорт місто Запоріжжя». Петиція зібрала 796 підписів. 

Відповідно 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) біля  Міжнародного аеропорту Запоріжжя, 
сьогодні, існує зупинка «Аеропорт». 

Транспортне сполучення між військовим містечком та об’єктами міської 
інфраструктури, в тому числі медичними закладами забезпечується як прямими 
маршрутами громадського транспорту, так і за допомогою здійснення 
пересадок з одного виду транспорту (або маршруту) на інший в місцях 
транспортних розв’язок. Транспортні розв’язки, окрім іншого, дозволяють 
вирішити проблему дублювання маршрутів загального користування, знизити 
потребу у додатковій кількості транспорту, підвищити рівень безпеки руху 
тощо. Ця практика діє на території України та інших держав. 

Відповідно до Нормативів якості транспортного обслуговування 
населення на регулярних маршрутах загального користування в м. Запоріжжі, 
затверджених рішенням міської ради від 23.12.2009 №11, кількість пересадок 
під час мережної поїздки пасажирів приймається не більше двох за одну 
поїздку. Чинна маршрутна мережа задовольняє попит населення, у більшості 
випадків, за допомогою однієї пересадки. 

В маршрутній мережі міста затверджені та проходять за напрямком 
зупинки «Аеропорт» наступні автобусні маршрути загального користування:                            
№4 «Аеропорт - пр. Металургів», №35 «вул. Олімпійська - Аеропорт», №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 відкриття ряду нових автобусних маршрутів загального 
користування з подальшим обслуговуванням технікою місткістю від 80 
пасажирів. Для забезпечення виконання цих рекомендацій закуповується 
техніка великої пасажиромісткості.  

Рекомендації щодо відкриття нового або зміни діючого маршруту 
загального користування за запропонованими Генчевою А.В. напрямками 
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. 

Згідно з вищезазначеними рекомендаціями для обслуговування 
автобусних маршрутів, які обслуговують напрямок аеропорту, запропоновано 
залучити: 

- на маршруті №4 в звичайному режимі руху 15 од. техніки класу І,ІІ 
(пасажиромісткістю від 35 пасажирів); 

- на маршруті №35 в звичайному режимі руху 4 од. техніки класу А 
(пасажиромісткістю не більше 22 пасажирів), І,ІІ (пасажиромісткістю від 23 до 
40 пасажирів) та в режимі маршрутного таксі 4 од. техніки класу А.  

- на маршруті №37 в звичайному режимі руху 12 од. техніки класу І,ІІ 
пасажиромісткістю від 35 пасажирів. 

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 чергових конкурсів з 
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах (об’єктах конкурсів) 
загального користування №4, 35, 37, які відбулися 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 №4687 
«Петиція, щодо впровадження комунального великогабаритного громадського 
транспорту до зупинки Міжнародний Аеропорт місто Запоріжжя». 

В зв’язку з вищезазначеним, зокрема тим, що за своїм змістом петиція 
суперечить вимогам ст.43 Закону України «Про автомобільний транспорт», 
постійною комісією з питань життєзабезпечення міста петицію №4687 
ініціатора Генчевої А.В. не підтримано. 
 
 
 
Начальник управління з питань 
транспортного забезпечення та  
зв’язку міської ради                   О.О.Власюк 


