
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Про організацію руху автобусного маршруту загального користування                                  
№2 «вул. Базарна – станція Передатна» на період реконструкції каналізаційного 
колектору по вул. Фабричній 

 

 

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, під час проведення 

реконструкції каналізаційного колектору на проїзній частині дороги по вул. 

Фабричній та до   закінчення робіт, виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради 

організувати перевезення пасажирів  по вул. Фабричній автобусами маршруту №2 

в обох напрямках. 
2. ТОВ «Феникс-Авто» організувати роботу автобусів маршруту №2 від 

кінцевої зупинки громадського транспорту «вул. Базарна» до будинку №57 по вул. 

Фабричній та від будинку №92 по вул. Фабричній до кінцевої зупинки 

громадського транспорту «Станція Передатна». 

Об’їзд місця реконструкції каналізаційного колектору здійснювати  

відповідно до встановлених дорожніх знаків.  

3. Управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради 

оприлюднити інформацію щодо змін в русі транспорту через засоби масової 

інформації. 

4. Контроль за виконанням даного 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 міської ради. 

  
 
 
Міський голова         В.В.Буряк 
 
 
 
 
 



 
 
 

Пояснювальна записка 
до проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про організацію 
руху автобусного маршруту загального користування №2 «вул. Базарна – 
станція Передатна» на період реконструкції каналізаційного колектору по 
вул. Фабричній» 

  
 

З метою забезпечення безпеки руху транспорту, 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, під час проведення реконструкції каналізаційного 

колектору на проїзній частині дороги по вул. Фабричній та до закінчення робіт, 

управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради доручено 

організувати перевезення пасажирів  по вул. Фабричній автобусами маршруту №2 

в обох напрямках руху. 

Перевезення пасажирів здійснюватиме ТОВ «Феникс-Авто» від кінцевої 

зупинки громадського транспорту «вул. Базарна» до будинку №57 по вул. 

Фабричній та від будинку №92 по вул. Фабричній до кінцевої зупинки 

громадського транспорту «Станція Передатна». 

 

 
  
Начальник управління з питань 
транспортного забезпечення та 
зв’язку Запорізької міської ради     О.О.Власюк 
 

 

 

 
 
 
 


