
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про  затвердження  схеми  роз- 
міщення зупинок громадського 
транспорту  «пр. Металургів»  
по пр. Металургів  
 
 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», постановами Кабінету 

Міністрів України від 18.02.1997 №176 «Про затвердження Правил надання 

послуг пасажирського автомобільного транспорту» зі змінами, від 23.12.2004 

№1735 «Про затвердження Правил надання населенню послуг з перевезень 

міським електротранспортом» зі змінами, виконавчий комітет Запорізької 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити схему розміщення зупинок громадського транспорту                

«пр. Металургів», яка знаходиться по пр. Металургів (біля будинку 20 по                

пр. Металургів та будинку 179 по пр. Соборному), додається. 

2. Перенести існуючу тролейбусну зупинку «пр. Металургів» вперед за 

рухом транспорту по пр. Металургів (від будинку 14 по пр. Металургів до 

будинку 179 по пр. Соборному). 

3. Запорізькому комунальному підприємству міського електричного 

транспорту «Запоріжелектротранс»: 

3.1. Встановити на зупинці громадського транспорту «пр. Металургів» 

дорожні знаки 5.43.1 та 5.43.2 відповідно до п.1 та п.2 цього рішення. 

3.2. Внести зміни до паспортів тролейбусних маршрутів загального 

користування №9 та №13. 
4. Управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку 

Запорізької міської ради організувати оприлюднення інформації через засоби 
масової інформації щодо змін в роботі тролейбусних маршрутів №9, №13 та 
розосередження громадського транспорту на зупинці «пр. Металургів». 

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 затвердження схеми розміщення зупинок громадського транспорту                

«пр. Металургів» по пр.Металургів та перенесення  тролейбусної  зупинки» 
 

З метою забезпечення зручної і безпечної посадки-висадки пасажирів на 

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

пр. Металургів (біля будинку 20 по пр. Металургів та будинку 179 по                       

пр. Соборному), враховуючи вимоги чинного законодавства України, 

розроблено та погоджено з Управлінням патрульної поліції в Запорізькій 

області схему розміщення зупинок громадського транспорту.  

Зазначеною схемою також передбачено місце для посадки/висадки 

пасажирів тролейбусних маршрутів. Враховуючи вимоги Правил розміщення та 

обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту, 

затверджених наказом Державного комітету України по житлово-

комунальному господарству від 15.05.1995 №21, пропонується перенести 

існуючу тролейбусну зупинку «пр. Металургів» вперед за рухом транспорту по 

пр. Металургів (від будинку 14 по пр. Металургів до будинку 179 по                

пр. Соборному). 

Враховуючи вищезазначене, пропонується розглянути питання 

затвердження схеми розміщення зупинок громадського транспорту                         

«пр. Металургів» по пр. Металургів. 

 
 
 

Начальник управління з питань  

транспортного забезпечення  

та зв’язку міської ради       О.О.Власюк 




