
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
Про організацію перевезень пасажирів на маршрутах загального користування 
№56, 57 на період проведення капітального ремонту шляхопроводу по                    
вул. Калібровій 
 
 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про автомобільний транспорт», враховуючи лист КП «Управління 

капітального будівництва» від 14.11.2019 №09/02121, з метою забезпечення 

транспортного обслуговування пасажирів та безпеки руху громадського 

автотранспорту на період проведення капітального ремонту шляхопроводу №2 

по вул. Калібровій виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Тимчасово, терміном до завершення робіт з капітального ремонту 

шляхопроводу №2 по вул. Калібровій: 

1.1. Змінити назву зупинки «На вимогу», яка знаходиться по                        

вул. Калібровій, на «вул. Зейська». 

1.2. Внести зміни до автобусних маршрутів загального користування 

№56 «Комбінат «Запоріжсталь» - Центральна прохідна», №57 «Комбінат 

«Запоріжсталь» - Міськпаливо» та організувати їх роботу за напрямками руху 

згідно з додатком до цього рішення. 

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

міської ради організувати внесення відповідних змін до паспортів автобусних 

маршрутів загального користування №56, 57.  

3. Доручити підприємствам-перевізникам, які обслуговують автобусні 

маршрути загального користування №56, 57, внести зміни до паспортів 

маршрутів згідно з п.1 цього рішення. 

4. 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 організацію перевезень пасажирів на маршрутах загального користування 

№56, 57 на період проведення капітального ремонту шляхопроводу по                    
вул. Калібровій» 

 
В зв’язку з проведенням будівельних робіт на об’єкті «Капітальний 

ремонт шляхопроводу №2 по вул. Калібровій в м.Запоріжжі» та закриттям руху 
транспорту через зазначений шляхопровід виникла необхідність внесення змін 
до автобусних маршрутів загального користування №56, 57. 

З метою забезпечення транспортного обслуговування пасажирів та 
безпеки руху громадського автотранспорту, тимчасово, на період проведення 
капітального ремонту шляхопроводу №2 по вул. Калібровій пропонується:  

1. Скоротити автобусний маршрут загального користування №57 
«Комбінат «Запоріжсталь» - Міськпаливо»  до перехрестя вул. Зейської та               
вул. Калібрової (район зупинки громадського транспорту «На вимогу»).  

Враховуючи те, що назви автобусних маршрутів загального 
користування складаються з найменувань кінцевих пунктів, тимчасово, на час 
проведення ремонтних робіт, пропонується змінити назву зупинки «На вимогу» 
на «вул. Зейська», організувавши роботу маршруту №57 сполученням                 
«вул. Зейська - Міськпаливо». 

2. Внести зміни до автобусного маршруту загального користування №56 
«Комбінат «Запоріжсталь» - Центральна прохідна» та організувати його 
проходження в обох напрямках руху: вул. Південне шосе, вул. Сєдова,                
вул. Адм. Нахімова, вул. Перемоги, вул. Шкільна, вул. Українська,                 
вул. Стефанова, пров. Кавалерійський, вул. Українська, вул. Солідарності,                   
вул. Шевченка, вул. 8 Березня, пр.Моторобудівників. 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого  

комітету Запорізької  

міської ради 

_____________№_______ 

 

Автобусні маршрути загального користування №56, 57  

з тимчасовими змінами  

 
№ 

марш-
руту 

Назва маршруту та напрямки руху  

1 2 

56 

Комбінат «Запоріжсталь» - Центральна прохідна 

В прямому напрямку: вул. Південне шосе (зупинки: Комбінат 

«Запоріжсталь», Завод «Дніпроспецсталь», Доменна, 

Південелектромонтаж) - вул. Сєдова (зупинка: вул. Сєдова) -      

вул. Адм. Нахімова (зупинки: вул. Адм. Нахімова, Технічне 

училище) – вул. Перемоги (зупинки: Управління патрульної 

поліції, вул. Кам’яногірська, БК «Титан», вул. Яценка) -                  

вул. Шкільна (зупинка: Торговельний коледж) - вул. Українська 

(зупинки: вул. Українська, вул. П.Захаріна) – вул. Стефанова – 

пров. Кавалерійський – вул. Українська – вул. Солідарності -           

вул. Шевченка (зупинки: вул. Чумацький шлях, вул. М.Киценка,                       

вул. Студентська, Зелений Яр) – вул. 8 Березня (зупинки:                

вул. Шевченка, вул. Звільнена, Ботанічний сад) –                                   

пр. Моторобудівників (зупинки: вул. Іванова, Андріївський собор, 

Центральна прохідна). Розворот: пр. Моторобудівників (зупинка: 

Центральна прохідна) – вул. Омельченка – вул. Деповська –             

вул. Омельченка - пр. Моторобудівників (зупинка: Центральна 

прохідна). 

В зворотному напрямку: пр. Моторобудівників (зупинки: 

Центральна прохідна, Андріївський собор, вул. Іванова) -                 

вул. 8 Березня (зупинки: Ботанічний сад, вул. Звільнена) –               

вул. Шевченка (зупинки: вул. Шевченка, Зелений Яр,                       

вул. Студентська, вул. М.Киценка, вул. Чумацький шлях,                 

вул. Солідарності) – вул. Солідарності – вул. Українська –             

пров. Ковалерійський – вул. Стефанова (зупинка: вул. Стефанова) 

- вул. Українська (зупинки: вул. П.Захаріна, вул. Українська) - 

вул. Шкільна (зупинка: Торговельний коледж) - вул. Перемоги 

(зупинки: вул. Яценка, БК «Титан», вул. Кам’яногірська, 

Управління патрульної поліції) – вул. Адм. Нахімова (зупинки: 

Технічне училище, вул. Адм. Нахімова) – вул. Сєдова (зупинка: 

вул. Сєдова) - вул. Південне шосе (зупинки: 

Південелектромонтаж, Доменна, Завод «Дніпроспецсталь», 

Комбінат «Запоріжсталь»). 

 



1 2 

57 

вул. Зейська – Міськпаливо  

В прямому напрямку: вул. Каліброва (зупинка: вул. Зейська) – 

вул. Солідарності (зупинки: вул. Героїв Дніпра, вул. Тимірязєва, 

вул. Солідарності) – вул. Шевченка (зупинки: вул. Чумацький 

шлях, вул. М.Киценка, вул. Студентська, Зелений Яр) –                     

вул. 8 Березня (зупинки: вул. Шевченка, вул. Звільнена. 

Ботанічний сад) – пр. Моторобудівників (зупинки: вул. Іванова, 

Андріївський собор, Центральна прохідна, Міськпаливо). 

В зворотному напрямку: пр. Моторобудівників (зупинки: 

Міськпаливо, Центральна прохідна, Андріївський собор,                           

вул. Іванова) – вул. 8 Березня (зупинки: Ботанічний сад,                     

вул. Звільнена) - вул. Шевченка (зупинки: вул. Шевченка, Зелений 

Яр, вул. Студентська, вул. М.Киценка. вул. Чумацький шлях,                   

вул. Солідарності) – вул. Солідарності (зупинки: вул. Тимірязєва, 

вул. Героїв Дніпра) – вул. Каліброва (зупинка: вул. Зейська). 

 
 

 

Начальник управління з питань  

транспортного забезпечення та  

зв’язку Запорізької міської ради     О.О.Власюк 

 

 
Керуючий справами  
виконкому ради       Р.А.Омельянович 
 

 
 
 
 


