
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про доповнення Переліку зупинок громадського автотранспорту, подовження 
автобусного маршруту загального користування №74 та закриття автобусного 
маршруту №43 
 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про автомобільний транспорт», постановами Кабінету Міністрів України від 

03.12.2008 №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» із 

змінами і доповненнями та 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 звіт про науково-

дослідну роботу «Комплексне обстеження пасажиропотоків на маршрутах 

міського пасажирського транспорту загального користування в місті 

Запоріжжі» від 27.07.2017, листи Національного університету «Запорізька 

політехніка» та ТОВ «Феникс-Авто», виконавчий комітет Запорізької міської 

ради 

ВИРІШИВ: 

1. Доповнити Перелік зупинок громадського автотранспорту по 

Шевченківському району, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Запорізької міської ради від 19.12.2016 №787 «Про затвердження Переліку 

зупинок громадського автотранспорту» зі змінами, зупинкою                                 

«вул. Автодорожна», яка знаходиться біля будинку 15 по вул. Автодорожній 

(напрямок вул. Тульської). 

2. Внести зміни до маршрутної мережі міста, а саме: 

2.1 Подовжити автобусний маршрут загального користування №74 

«Станція Запоріжжя-Ліве - Вокзал Запоріжжя-І» до зупинки «4-й Південний 

мкрн» та затвердити його в новій редакції згідно з додатком. 
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2.2. Закрити та виключити з маршрутної мережі міста автобусний 

маршрут загального користування №43 «4-й Південний мкрн –                                 

вул. І.Сікорського-І». 

3. Внести зміни до Реєстру міських автобусних маршрутів загального 

користування, затвердженого п.2 рішення виконавчого комітету Запорізької 

міської ради від 24.06.2016 №316 «Про внесення змін до Переліку зупинок 

громадського автотранспорту та затвердження реєстру міських автобусних 

маршрутів загального користування», згідно з пунктом 2 цього рішення. 

4. Визначити місцями для розвороту та короткострокової стоянки 

автобусів маршруту №74:  

4.1. Розворотне кільце біля будинку 247 по вул. Електричній. 

4.2. Розворотне кільце біля перехрестя вул. Новокузнецької та                        

вул. Стешенка. 

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

Запорізької міської ради: 

5.1. Організувати внесення відповідних змін до паспорту автобусного 

маршруту загального користування №74, а також договору надання послуг з 

перевезення пасажирів (шляхом укладання додаткової угоди). 

5.2. Припинити договір надання послуг з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування №43 «4-й Південний мкрн – 

вул. І.Сікорського-І» від 29.03.2019 №154 з товариством з обмеженою 

відповідальністю «Феникс-Авто» шляхом укладання додаткової угоди. 

6. Доручити підприємству-перевізнику, яке обслуговує автобусний 

маршрут №74, внести відповідні зміни до паспорту маршруту згідно з цим 

рішенням. 

7. 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 міської ради 

«Про доповнення Переліку зупинок громадського автотранспорту, 
подовження автобусного маршруту загального користування №74 та закриття 

автобусного маршруту №43» 
 

Згідно зі звітом про науково-дослідну роботу «Комплексне обстеження 

пасажиропотоків на маршрутах міського пасажирського транспорту загального 

користування в місті Запоріжжі» від 27.07.2017 автобусний маршрут загального 

користування №43 в процесі реорганізації маршрутної мережі міста, який 

триває останні 2 роки, передбачалося закрити. 

До управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку 

Запорізької міської ради надійшов лист ТОВ «Феникс-Авто» з питання 

збитковості обслуговування автобусного маршруту №43 «4-й Південний мкрн – 

вул. І.Сікорського-І». 

Крім того, в зв’язку з запланованою реконструкцією привокзальної 

площі Запоріжжя-І, поступово впроваджуються заходи з перенесення місця 

розвороту та короткострокової стоянки автобусів міських маршрутів загального 

користування. 

Згідно з отриманими рекомендаціями на базі вищезазначеного звіту, а 

також враховуючи закриття автобусного маршруту №43, автобусний маршрут 

№74 пропонується подовжити до зупинки «4-й Південний мкрн». За умови 

такого подовження, автобусний маршрут №74 на 95% дублюватиме маршрут 

№43 та, за відсутності останнього, задовольнятиме попит пасажирів на 

перевезення в напрямку 4-го Південного мкрн. 

ТОВ «Феникс-Авто» запропоновано включити до автобусного маршруту 

№74 зупинку громадського транспорту біля будинку 15 по вул. Автодорожна 

(напрямок     вул. Тульської). Для цього необхідно попередньо внести зупинку 

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. 

Впровадження зазначених змін згідно з вимогами чинного 

законодавства здійснюється шляхом внесення змін до договору про організацію  

перевезень за погодженням сторін.  

Враховуючи вищезазначене, пропонується розглянути питання 

доповнення Переліку зупинок громадського автотранспорту зупинкою                  

«вул. Автодорожна», подовження автобусного маршруту загального 

користування №74 та закриття автобусного маршруту №43. 

 

 

 

Начальник управління з питань 

транспортного забезпечення та  

зв’язку Запорізької міської ради      О.О.Власюк 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого  

комітету Запорізької  

міської ради 

____________№________ 

 

Автобусний маршрут загального користування  
 

№ 

марш-

руту 

Проходження маршруту за напрямками 

74 

Станція Запоріжжя - Ліве – 4-й Південний мкрн 
В прямому напрямку: вул.Електрична (зупинки: Станція Запоріжжя - 
Ліве, Пошта) - пров. Бєлгородський (зупинка: Іскра) - вул. Липовецька –            
вул. Автодорожна (зупинка: вул.Автодорожна) – вул. Тульська –           
вул. І.Сікорського – вул. С.Маковського (зупинки: вул. Б.Завади,              
вул. С.Маковського) – вул. Вороніна (зупинка: СТО) – вул. Чарівна 
(зупинки: 3-й Шевченківський мкрн, Центр ДЮТ Шевченківського 
району, 2-й Шевченківський мкрн, Заводська) – вул. Героїв 55-ї бригади 
(зупинки: 1-й Шевченківський мкрн, вул. Кутузова, вул. Героїв 55-ї 
бригади) – вул. 8 Березня – вул. Іванова (зупинки: вул. Іванова, 
Уральські казарми) –  вул. Стефанова (зупинка: вул. Стефанова) –              
вул. Українська (зупинки: вул. П.Захаріна, вул. Українська) –                      
пр. Соборний (зупинки: Обласна бібліотека, Редакція газети «Запорозька 
Січ», майдан Університетський, Театр ім. Магара, вул. Базарна, 
Автовокзал, ЗАЗ, Вокзал Запоріжжя-І) - вул. Привокзальна –                      
вул. Новокузнецька (зупинки: На вимогу, вул. Автозаводська, На 
вимогу, вул. Новокузнецька, Амстор, На вимогу, 4-й Південний мкрн). 
В зворотному напрямку: вул. Новокузнецька (зупинки: 4-й Південний 
мкрн, На вимогу, На вимогу, вул. Новокузнецька, вул. Автозаводська) - 
вул. Привокзальна – пр. Соборний (зупинки: Вокзал Запоріжжя-І, ЗАЗ, 
Автовокзал, вул. Базарна, Театр ім. Магара, майдан Університетський, 
Редакція газети «Запорозька Січ», Обласна бібліотека) – вул. Українська 
(зупинки: вул. Українська, вул. П.Захаріна) – вул. Стефанова (зупинка: 
вул. Стефанова) – вул. Іванова (зупинки: Уральські казарми,                       
вул. Іванова) – вул. 8 Березня – вул. Героїв 55-ї бригади (зупинки:              
вул. Героїв 55-ї бригади, вул. Кутузова, 1-й Шевченківський мкрн) – 
вул. Чарівна (зупинки: Заводська, 2-й Шевченківський мкрн, Центр 
ДЮТ Шевченківського району, 3-й Шевченківський мкрн) –                      
вул. Вороніна – вул. С.Маковського (зупинки: вул. С.Маковського,            
вул. Б.Завади) – вул. І.Сікорського – вул. Тульська – вул. Автодорожна – 
вул. Липовецька - пров. Бєлгородський (зупинка: Іскра) –                           
вул. Електрична (зупинки: Пошта, Станція Запоріжжя - Ліве). 

 

 
Начальник управління з  
питань транспортного   
забезпечення та  зв’язку   
міської  ради        О.О.Власюк 
   
 
Керуючий справами  
виконкому ради        Р.А.Омельянович 


