
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про затвердження переліку зупинок громадського транспорту на тролейбусних та 
трамвайних маршрутах в місті Запоріжжі 

 

 

Згідно з Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

міський електричний транспорт», враховуючи зміни в назвах промислових 

підприємств і організацій міста, рішення виконавчого комітету Запорізької міської 

ради від 23.08.2019 №345 «Про затвердження тролейбусного маршруту №1»  та з 

метою упорядкування назв зупинок електротранспорту виконавчий комітет 

Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити перелік зупинок громадського транспорту на тролейбусних та 

трамвайних маршрутах по районах міста (додається). 

2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 24.02.2017 №70 «Про 

затвердження переліку зупинок громадського транспорту на трамвайних та 

тролейбусних маршрутах в місті Запоріжжі» вважати таким, що втратило чинність. 

3. Комунальному підприємству міського електричного транспорту 

«Запоріжелектротранс» організувати внесення змін до паспортів трамвайних та 

тролейбусних маршрутів. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мішка С.М. та 

начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради 

Власюка О.О. 

 

 

 

Міський голова              В.В. Буряк 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого  
комітету міської ради 
__________ №_______ 

 

Перелік зупинок громадського транспорту  

(тролейбус) 

Вознесенівський район 

№ з/п Назва вулиці Назва зупинки 

В прямому напрямку В зворотному напрямку 

1 2 3 4 

1 Пр. Соборний 

«Вул. Гагаріна» «Вул. Гагаріна» 

«Площа Фестивальна» «Площа Фестивальна» 

«ТЦ «Україна» «ТЦ «Україна» 

«Вул. Сталеварів» «Вул. Сталеварів» 

«Вул. Миру» «Вул. Миру» 

«Бул. Шевченка» «Бул. Шевченка» 

«Площа ім. Поляка О.В.» «Площа ім. Поляка О.В.» 

2 Вул. Сєдова 

«Вул. Сєдова» «Вул. Сєдова» 

«Вознесенівська  

райадміністрація» 

«Вознесенівська 

райадміністрація» 

«Медичний центр» «Медичний центр» 

3 Площа Профспілок «Площа Профспілок» «Площа Профспілок» 

4 Вул. Незалежної 

України 

«Вул. Якова Новицького» «Вул. Якова Новицького» 

5 Бул. Шевченка 

«Бул. Шевченка» - 

«Вул. Патріотична» «Вул. Патріотична» 

«Вул. Перемоги» «Вул. Перемоги» 

«Бул. Гвардійський» «Бул. Гвардійський» 

«Набережна» «Набережна» 

6 Північне шосе 

«ДОК» - 

«Завод «Укрграфіт» «Завод «Укрграфіт» 

«Вул. Макаренка» «Вул. Макаренка» 

«НДІОГАЗ» «НДІОГАЗ» 

7 Вул. Перемоги 

«Вул. С. Тюленіна» «Вул. С. Тюленіна» 

«ТБ «Хортиця» «ТБ «Хортиця» 

«Бул. Шевченка» «Бул. Шевченка» 

«Вул. Нижньодніпровська» «Вул. Нижньодніпровська» 

«6 міська лікарня» «6 міська лікарня» 

«Вул. Лермонтова» «Вул. Лермонтова» 

«Козак-палац» «Козак-палац» 

«Вознесенівський ринок» «Вознесенівський ринок» 

«Магазин «Ластівка» «Магазин «Ластівка» 

«Інститут» «Інститут» 

«5 міська лікарня» «5 міська лікарня» 

«Вул. Яценка» «Вул. Яценка» 

«БК «Титан» «БК «Титан» 

«Вул. Кам’яногірська» «Вул. Кам’яногірська» 

«Управління патрульної 

поліції» 

«Управління патрульної 

поліції» 

8 Вул. Адм. Нахімова 
«Технічне училище» «Технічне училище» 

«Вул. Адм. Нахімова» «Вул. Адм. Нахімова» 



1 2 3 4 

9 Південне шосе 

«Алюмінієвий завод» «Алюмінієвий завод» 

«Електроапаратний завод» «Електроапаратний завод» 

-  «НДІОГАЗ» 

10 О. Хортиця 

«Музей історії Запоріжжя» «Музей історії Запоріжжя» 

«СК «Славутич» «СК «Славутич» 

«Турбаза «Хортиця» «Турбаза «Хортиця» 

 
 

Дніпровський район 
 

№ з/п Назва вулиці Назва зупинки 

В прямому напрямку В зворотному напрямку 

1 2 3 4 

1 Пр. Соборний 

«Пр. Металургів»  «Пр. Металургів»  

«К/З ім. Глінки» «К/З ім. Глінки» 

«Площа Запорізька» «Площа Запорізька» 

2 
Земельна ділянка 

ДніпроГЕСу 

«На вимогу» - 

3 Бул. Вінтера 

«ДніпроГЕС» - 

- «Універмаг «Правобережний» 

- «Магазин «Інтерком» 

4 Вул. Кіяшка 
«Запоріжкран» - 

«Вул. Дніпровське шосе» - 

5 
Вул. Академіка 

Весніна 

- «Вул. Михайлова» 

 

 

 

6 

 

 

 

Вул. Сергія Синенка 

«Півколо» «Півколо» 

«БК «ЗТЗ» «БК «ЗТЗ» 

«Прохідна «ЗТЗ» «Прохідна «ЗТЗ» 

«Аптека»  «Аптека»  

«Кільце «ЗТЗ» «Кільце «ЗТЗ» 

«Вул. С. Синенка» - 

 «Прохідна «ЗВА» «Прохідна «ЗВА» 

«Вул. Піщана» «Вул. Піщана» 

7 Вул. Гребельна  
«ДніпроГЕС» «ДніпроГЕС» 

«Вул. Каховська» «Вул. Каховська» 

8 Вул. Бородінська  «На вимогу» «На вимогу»  

«Вул. Ладозька» «Вул. Ладозька» 

- «Вул. Бородінська» 

9 «Вул. Професора 

Толока» 

«Вул. Бородінська» - 

«Школа №96» «Школа №96» 

- «Вул. Професора Толока» 

10 Вул. Товариська  

«Вул. Професора Толока»  - 

«Вул. Товариська» «Вул. Товариська»  

«Бородінський мкрн.»   «Бородінський мкрн.»   

11 Вул. Рельєфна 
«ЗСТО» «ЗСТО» 

«Вул. Рельєфна» «Вул. Рельєфна» 

12 

 
Вул. Щаслива 

«9 міська лікарня» «9 міська лікарня» 

«Правобережний ринок» «Правобережний ринок»  

- «Інститут «Діпроелектро» 

 



1 2 3 4 

 

 

13 

 

Вул. Дніпровське 

шосе 

«Прохідна ЗТЗ»  «Прохідна ЗТЗ» 

«Вул. Метрополітенівська»  «Вул. Метрополітенівська»  

«ВІТ «ВІТ»  

«Завод «Перетворювач» «Завод «Перетворювач» 

«Завод «Антибіотиків» - 

- «Завод «Запоріжкабель» 

14 Вул. Зачиняєва «Завод «Запоріжкабель»  - 

15 

 
Вул. Братська 

«Інститут «Діпроелектро»  - 

«Вул. Михайла Грушевського» «Вул. Михайла 

Грушевського» 

  «Вул. Адмірала Макарова» «Вул. Адмірала Макарова» 

«Автоколона №4» «Автоколона №4» 

«АВТОВАЗ» «АВТОВАЗ» 

16 Вул. Руставі «Вул. Руставі» «Вул. Руставі» 

17 

Вул. Звенигородська «Вул. Звенигородська»  «Вул. Звенигородська»  

«Школа №29» «Школа №29» 

- «На вимогу» 

«Арматурний з-д» «Арматурний з-д» 

18 Пр. Металургів 

«БК «ЗАлК» «БК «ЗАлК»  

«Пр. Металургів» «Пр. Металургів» 

«Вул. Б.Хмельницького» «Вул. Б.Хмельницького» 

19 Вул. Портова «Річковий порт»  - 

- «Площа Запорізька» 

20 
Вул. Незалежної 

України 

- «Річковий порт» 

21 Вул. Таганська «На вимогу» - 

«Гідротехнікум» «Гідротехнікум» 

 

 
 

Заводський район 
 
 

№ з/п Назва вулиці Назва зупинки 

В прямому напрямку В зворотному напрямку 

1 2 3 4 

1 Вул. Л.Чайкіної «Павло-Кічкас» - 

2 Вул. Вроцлавська  «Вул. Вроцлавська» 

3 Вул. Радіаторна - «Вул. Добровольчих 

батальйонів» 

4 Вул. Демократична «Вул. Демократична» - 

«Магазин №34» «Магазин №34» 

«Вул. Футбольна» «Вул. Футбольна» 

- «Вул. Північне шосе» 

«Гаражний кооператив» «Гаражний кооператив» 

5 Північне шосе  -   «ДОК»  

6 Південне шосе «Вул. Діагональна» «Вул. Діагональна» 

 

 
 
 



Комунарський район 
 

№ 

з/п 

Назва вулиці Назва зупинки 

В прямому напрямку В зворотному напрямку 

1 2 3 4 

1 Вул. Новокузнецька  

«4-й Південний мкрн.»  «4-й Південний мкрн.»  

«Супермаркет»  «Супермаркет»  

«На вимогу»  - 

«Вул. Водограйна» «Вул. Водограйна» 

«Вул. Автозаводська» «Вул. Автозаводська» 

- «На вимогу» 

2 Пр. Соборний 

«Вокзал Запоріжжя-І»  «Вокзал Запоріжжя-І» 

«ЗАЗ» «ЗАЗ» 

«Автовокзал» «Автовокзал» 

3 Вул. Космічна 

«Сімферопольське шосе» «Сімферопольське шосе» 

«Вул. Східна» - 

«Клініка «ВІЗУС» «Клініка «ВІЗУС»  

«Вул. Радіо» «Вул. Радіо» 

«Вул. Оранжерейна» «Вул. Оранжерейна» 

«Школа №70» «Школа №70» 

4 Вул. С. Серікова - «Автовокзал» 

5 Вул. Чумаченка  

«Вул. Східна»  - 

«Лікарня» «Лікарня»  

«Вул. Чумаченка» «Вул. Чумаченка» 

«Гімназія №6» «Гімназія №6» 

 «Вул. Європейська» «Вул. Європейська» 

«Вул. Висотна»  «Вул. Висотна»  

6 Вул. Парамонова 

«Інститут ім. Гетьмана 

П.Сагайдачного»  

«Інститут ім. Гетьмана 

П.Сагайдачного»  

- «На вимогу 

7 
Вул. Олександра 

Говорухи 

«На вимогу» - 

«Вул. О. Говорухи» «Вул. О. Говорухи» 

- «Вул. Радіо» 

 

Олександрівський район 
№ з/п Назва вулиці Назва зупинки 

В прямому напрямку В зворотному напрямку 

1 2 3 4 

1 Пр. Соборний 

«Вул. Базарна» «Вул. Базарна» 

«Театр ім. Магара» «Театр ім. Магара» 

«Майдан Університетський» «Майдан Університетський» 

«Редакція газети  

«Запорозька Січ» 

«Редакція газети  

«Запорозька Січ» 

«Обласна бібліотека» «Обласна бібліотека» 

«Майдан Пушкіна» «Майдан Пушкіна» 

2 Вул. Дніпровська «Вул. Дніпровська» - 

«Університет» «Університет» 

3 Вул. Костянтина 

Великого   

«Вокзал Запоріжжя-ІІ» - 

4 Майдан 

Університетський 

- «Майдан Університетський» 



 

Перелік зупинок громадського транспорту  
(трамвай) 

 
Вознесенівський район 

 

№ з/п Назва вулиці Назва зупинки 

В прямому напрямку В зворотному напрямку 

1 2 3 4 

1 Вул. Заводська  
«Вул. Заводська»  «Вул. Заводська» 

«Запоріжцирк» - 

2 Вул. Лермонтова 
- «Запоріжцирк»  

«ТЦ «Україна» «ТЦ «Україна»  

3 
Вул. Леоніда 

Жаботинського 

«Вул. Я.Новицького» «Вул. Я.Новицького» 

«Вул. Патріотична» «Вул. Патріотична» 

4 Вул. Патріотична 
«Бул. Центральний» «Бул. Центральний» 

«Вул. Перемоги» - 

5 Вул. Поштова - «Вул. Перемоги» 

«Парк Перемоги» - 

 

 
Заводський район 

 
№ з/п Назва вулиці Назва зупинки 

В прямому напрямку В зворотному напрямку 

1 2 3 4 

1 Вул. Л.Чайкіної «Павло-Кічкас» «Павло-Кічкас» 

«Вул. Вроцлавська» «Вул. Вроцлавська» 

«Вул. Л.Чайкіної» «Вул. Л.Чайкіної» 

2 Вул. Павлокічкаська «Вул. Молодіжна» «Вул. Молодіжна» 

«Вул. Фільтрова» «Вул. Фільтрова» 

«БК «Заводський» «БК «Заводський» 

«Вул. Глазунова» - 

3 Вул. Глазунова - «Вул. Глазунова» 

4 Північне шосе  

«Вул. Теплична»  -  

«ПрАТ «Запоріжвогнетрив»  «ПрАТ «Запоріжвогнетрив»  

«Шлакоблочний завод»  «Шлакоблочний завод»  

«Водолікарня»  «Водолікарня»  

«Запорізький ливарно-

механічний завод» 

 («ЗЛМЗ»)  

 «Запорізький ливарно-

механічний завод» 

(«ЗЛМЗ») 

«Листопрокат» «Листопрокат» 

«Мартени» «Мартени»  

«Шлаковий кар’єр» «Шлаковий кар’єр» 

«Північне шосе» - 

5 Вул. Діагональна 

- «Північне шосе» 

«Автоколона» «Автоколона»   

«Завод «Феросплавів» «Завод «Феросплавів» 

«ПРАТ «Запоріжкокс» «ПРАТ «Запоріжкокс» 

«Завод «Склофлюсів» «Завод «Склофлюсів» 

«Вул. Діагональна» «Вул. Діагональна» 

 



1 2 3 4 

6 Вул. Теплична 

- «Вул. Теплична» 

«Північне селище» «Північне селище» 

«УГМК» (ТОВ Українська 

гірничо-металургійна компанія 

Запоріжжя) 

«УГМК» (ТОВ Українська 

гірничо-металургійна компанія 

Запоріжжя) 

«ЗТМК» «ЗТМК» 

«Стальконструкція-103» «Стальконструкція-103» 

«Спецуправління» «Спецуправління» 

«Завод «Кремнійполімер» «Завод «Кремнійполімер» 

7 Південне шосе 

«Запоріжжя Ліве» «Запоріжжя Ліве»  

«РМЗ»  «РМЗ»  

«Завод штучних шкір»  «Завод штучних шкір»  

«Вул. Цимлянська»  «Вул. Цимлянська»  

«Комбінат «Запоріжсталь» «Комбінат «Запоріжсталь» 

«Завод «Дніпроспецсталь» «Завод «Дніпроспецсталь» 

«Доменна» «Доменна» 

«Завод 

«Південелектромонтаж» 

«Завод 

«Південелектромонтаж» 

8 Вул. Каліброва 
«Вул. Теплобудівська» «Вул. Теплобудівська» 

«На вимогу» «На вимогу» 

 

 
Комунарський район 

 

№ з/п Назва вулиці Назва зупинки 

В прямому напрямку В зворотному напрямку 

1 2 3 4 

1 Пр. Соборний 

«Автовокзал» «Автовокзал» 

«ЗАЗ» «ЗАЗ» 

«Вокзал Запоріжжя-І» «Вокзал Запоріжжя-І» 

 

 
Олександрівський район 

 

№ з/п Назва вулиці Назва зупинки 

В прямому напрямку В зворотному напрямку 

1 2 3 4 

1 Вул. Поштова 

«Вул. Шкільна» «Вул. Шкільна» 

«Майдан Пушкіна» «Майдан Пушкіна» 

«Малий ринок» «Малий ринок» 

«Вул. Фортечна» «Вул. Фортечна» 

«Вул. Перша ливарна» «Вул. Перша ливарна» 

«Майдан Волі» «Майдан Волі» 

«Вул. Троїцька» «Вул. Троїцька» 

«Пл. Соборна» «Пл. Соборна» 

2 Вул. Дніпровська «Майдан Волі» - 

3 Вул. Жуковського 

- «Університет» 

- «Вул. Троїцька»  

- «Ринок Європейський» 

«Вул. Жуковського» «Вул. Жуковського» 



Шевченківський район 
 

№ з/п Назва вулиці Назва зупинки 

В прямому напрямку В зворотному напрямку 

1 2 3 4 

1 Пр. Моторобудівників  

- «Міськпаливо» 

 «Вул. Фелікса 

Мовчановського» 

«Вул. Фелікса 

Мовчановського»  

«Парк ім. Клімова» «Парк ім. Клімова» 

«Центральна прохідна»  «Центральна прохідна»  

«Андріївський собор»  «Андріївський собор»  

«Вул. Іванова»  «Вул. Іванова»  

2 Вул. 8 Березня  

«Ботанічний сад» «Ботанічний сад» 

«Вул. Звільнена» «Вул. Звільнена» 

«Вул. Шевченка» «Вул. Шевченка» 

3 Вул. Шевченка 

«Вул. Арктична»  - 

«Зелений Яр» «Зелений Яр» 

«Вул. Студентська» «Вул. Студентська» 

«Вул. Миколи Киценка» «Вул. Миколи Киценка» 

«Вул. Чумацький шлях» «Вул. Чумацький шлях»  

«Вул. Солідарності»  - 

4 Вул. Солідарності 

-  «Вул. Солідарності» 

«Вул. Тимірязєва» «Вул. Тимірязєва»  

«Вул. Героїв Дніпра» «Вул. Героїв Дніпра» 

5 Вул. Верещагіна 

«Вул. Верещагіна» «Вул. Верещагіна» 

«Вул. Таврійська» «Вул. Таврійська» 

«Вул. Баранова» «Вул. Баранова» 

«Шевченківський жмс.» «Шевченківський жмс.» 

6 Вул. Іванова 

«Стадіон «Стріла» - 

«Вул. Залізнична» - 

 

 Вул. Карпенка-Карого 
«Вул. Карпенка-Карого» «Вул. Карпенка-Карого» 

«Вул. Олексія Поради» «Вул. Олексія Поради» 

7 Вул. Олексія Поради 

«Медсанчастина» «Медсанчастина» 

«Абразивний комбінат» «Абразивний комбінат» 

«Вул. М. Корищенка» «Вул. М. Корищенка» 

«М’ясокомбінат» «М’ясокомбінат» 

8 Вул. Магістральна 

«Вул. Карпенка-Карого» «Вул. Карпенка-Карого» 

«Заводоуправління» «Заводоуправління» 

«Прохідна заводу «Іскра» «Прохідна заводу «Іскра» 

«2-й Шевченківський 

 мкрн» 

«2-й Шевченківський мкрн.» 

«Автострада» «Автострада» 

 

 

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


