
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про внесення змін до рішен- 
ня   виконавчого   комітету  
Запорізької   міської   ради  
 
 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про автомобільний транспорт», «Про міський електричний транспорт», 

виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Запорізької міської 

ради від 27.05.2019 №198 «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»: 

1.1. Виклавши пункт 1.3.1 в наступній редакції: «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, вул. Добролюбова або, в разі необхідності, від пр. Металургів через 

вул. Незалежної України (зупинку «На вимогу»), вул. Портову (зупинку 

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

1.2. Додавши п.1.3.4 в наступній редакції: «Перенести зупинку 

громадського транспорту «пр. Металургів», яка знаходиться по пр. Металургів, 

на ділянці від будинку 179 по пр. Соборному до будинку 20 по пр. Металургів, 

на 15м вперед за рухом транспорту.». 

2. Управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку 

Запорізької міської ради оприлюднити інформацію щодо змін в русі транспорту 

через засоби масової інформації. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради        

Мішка С.М. та управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку 

Запорізької міської ради. 

 

 

Міський голова          В.В.Буряк 



 
 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради  
«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету  

Запорізької міської ради» 
 

Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 27.05.2019 

№198 «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» передбачені зміни руху громадського авто- та 

електротранспорту на період проведення зазначених робіт. 

23.07.2019 під час виїзної наради по вул. Незалежної України 

представниками ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс», управління з питань 

транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради,                                 

КП «Управління капітального будівництва», Управління патрульної поліції в 

Запорізькій області та іншими представниками було розглянуто та підтримано 

альтернативний шлях об’їзду електротранспортом місця проведення ремонтних 

робіт (через вул. Добролюбова). В зв’язку з зазначеним пропонується 

розглянути питання внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Запорізької міської ради від 27.05.2019 №198 «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 

частині організації руху тролейбусів через вул. Добролюбова (та як 

альтернативу – через вул. Портову), а також перенесення вперед на 15м за 

рухом транспорту зупинки «пр. Металургів», яка знаходиться по                                 

пр. Металургів, на ділянці від будинку 179 по пр. Соборному до будинку 20 по 

пр. Металургів. 
 
 

Начальник управління з питань  

транспортного забезпечення  

та зв’язку міської ради       О.О.Власюк 

 


