
Про доповнення Переліку зупинок громадського автотранспорту зупинкою 
«вул. Професора Толока» 
 

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, наказом Міністерства 

інфраструктури України від 15.07.2013 №480 «Про затвердження Порядку 

організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом», 

наказами Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.05.2010 №278 

«Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорту 

маршруту» зі змінами та Державного комітету України по житлово-

комунальному господарству від 15.05.1995 №21 «Про затвердження Правил 

розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного 

транспорту», рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 

26.11.2018 №539 «Про організацію зупинки громадського автотранспорту по 

вул. Товариській», враховуючи лист районної адміністрації Запорізької міської 

ради по Дніпровському району, виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни 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, в частині зупинок Дніпровського району, а саме: 

доповнити перелік зупинок по вул. Товариській зупинкою «вул. Професора 

Толока» (напрямок зупинки «Бородінський ринок»).  

2. Включити зупинку громадського транспорту, зазначену п.1 рішення, 

до автобусних маршрутів загального користування №15, 63, 65, 72, 81, 84, 88, 

95. 

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

Запорізької міської ради організувати внесення відповідних змін до паспортів 

автобусних маршрутів загального користування №15, 63, 65, 72, 81, 84, 88, 95. 

4. Доручити підприємствам-перевізникам, які обслуговують автобусні 

маршрути загального користування №15, 63, 65, 72, 81, 84, 88, 95, внести зміни 

до паспортів маршрутів згідно з п.1 цього рішення. 

5. 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 Запорізької міської ради  
«Про доповнення Переліку зупинок громадського автотранспорту зупинкою 

«вул. Професора Толока»» 
 

Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 26.11.2018 

№539 «Про організацію зупинки громадського автотранспорту по                          

вул. Товариській» було організовано зупинку громадського автотранспорту 

загального користування «вул. Професора Толока» по вул. Товариській (на 

ділянці між перехрестям вул. Товариської з вул. Професора Толока та 

будинком 64 по вул. Товариській). 

Цим рішенням районній адміністрації Запорізької міської ради по 

Дніпровському району було надано доручення організувати проведення 

заходів з улаштування та обладнання зупинки, визначеної п.1 даного рішення, 

у відповідності до діючого законодавства України та протоколу виїзної наради 

по вул. Товариській від 19.10.2018.  

Листом від 09.10.2019 №03/01-33/1298 районною адміністрацією 

Запорізької міської ради по Дніпровському району, на виконання зазначеного 

рішення, повідомлено про проведені роботи з облаштування посадкового 

майданчику з твердого покриття та встановлення дорожніх знаків 5.41.1 – 

5.41.2. 

Враховуючи вищезазначене, а також звернення жителів міста, 

пропонується розглянути питання доповнення Переліку зупинок громадського 

автотранспорту по вул. Товариській зупинкою «вул. Професора Толока» (в 

напрямку зупинки «Бородінський ринок») та включення її до автобусних 

маршрутів загального користування №15, 63, 65, 72, 81, 84, 88, 95. 

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


