
 

 

 
Про внесення змін до автобусного маршруту загального користування №76 та 
рішення виконавчого комітету від 23.09.2019 №399 
 
 

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, враховуючи звіт про науково-дослідну роботу «Обстеження 

пасажиропотоку та розробка розкладу руху на міському автобусному маршруті 

загального користування №76а «Завод «Запоріжкабель» - пр.Металургів» міста 

Запоріжжя» Національного університету «Запорізька політехніка» від 

11.12.2019 та звернення жителів міста, виконавчий комітет Запорізької міської 

ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до автобусного маршруту загального користування №76 

«вул. Олімпійська – вул. Розенталь» та затвердити його в новій редакції, а саме: 

№76 «вул. Розенталь – вул. Європейська - вул. Розенталь» з кільцевим рухом: 

вул. Сурікова – вул. Розенталь (зупинки: вул. Розенталь, вул. П.Бузука) – вул. 

Істоміна (зупинка: Будинок культури) – вул. Зачиняєва (зупинка: Верхня 

Хортиця) – вул. Гладкова (зупинка: Завод «Запоріжкабель») –                   вул. 

О.Кобилянської (зупинка: На вимогу) – вул. Зестафонська (зупинка:                

вул. Зестафонська) – вул. Руставі (зупинка: вул. Руставі) - вул. Братська 

(зупинки: АВТОВАЗ, Автоколона №4, вул. Адмірала Макарова,                              

вул. М.Грушевського) – вул. Дніпровське шосе - вул. Щаслива (зупинки: 

Інститут «Діпроелектро», Правобережний ринок, 9 міська лікарня) –                       

вул. Рельєфна (зупинки: вул. Рельєфна, ЗСТО) – вул. Гребельна (зупинки:    

вул. Каховська, ДніпроГЕС) – пр. Соборний (зупинки: пл. Запорізька, К/З ім. 

Глінки, пр. Металургів, пл. ім. Поляка О.В., бул. Шевченка, вул. Миру,                  

вул. Сталеварів, ТЦ «Україна», пл. Фестивальна, вул. Гагаріна, майдан 

Пушкіна, Обласна бібліотека, Редакція газети «Запорозька Січ», майдан 

Університетський, Театр ім. Магара, вул. Базарна) – вул. С.Серікова (зупинка: 

Автовокзал) – вул. Космічна (зупинки: Школа №70, вул. Оранжерейна,                  

вул. Радіо, Клініка ВІЗУС) – вул. Чумаченка (зупинки: вул. Східна, Лікарня, 

Гімназія №6, вул. Європейська, вул. Висотна) – вул. Комарова –                            

вул. Парамонова (зупинка: Інститут ім. гетьмана П.Сагайдачного) –                      

вул. О.Говорухи (зупинки: На вимогу, вул. О.Говорухи) – вул. Космічна 

(зупинки: вул. Радіо, вул. Оранжерейна, Школа №70) – вул. С.Серікова –                 

пр. Соборний (зупинки: Автовокзал, вул. Базарна, Театр ім. Магара, майдан 

Університетський, Редакція газети «Запорозька Січ», Обласна бібліотека, 
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майдан Пушкіна, вул. Гагаріна, пл. Фестивальна, ТЦ «Україна»,                               

вул. Сталеварів, вул. Миру, бул. Шевченка, пл. ім. Поляка О.В.,                              

пр. Металургів, К/З ім. Глінки, пл. Запорізька) – вул. Гребельна (зупинки: 

ДніпроГЕС, вул. Каховська) – вул. Рельєфна (зупинки: ЗСТО, вул. Рельєфна) – 

вул. Щаслива (зупинки: 9 міська лікарня, Правобережний ринок) –                        

вул. Дніпровське шосе (зупинка: Інститут «Діпроелектро») - вул. Братська 

(зупинки: вул. М.Грушевського, вул. Адмірала Макарова, Автоколона №4, 

АВТОВАЗ) – вул. Руставі (зупинка: вул. Руставі) - вул. Зестафонська (зупинка: 

вул. Зестафонська) - вул. О.Кобилянської (зупинка: На вимогу) – вул. Гладкова 

(зупинка: Завод «Запоріжкабель») – вул. Зачиняєва –                     вул. Істоміна 

(зупинки: Верхня Хортиця, Будинок культури) - вул. Розенталь –  вул. 

Сурікова.  

2. 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 1 цього рішення. 

3. Визначити місцем для розвороту та короткострокової стоянки 

автобусів маршруту №76 проїжджу частину по вул. Розенталь (біля буд. 28 по                 

вул. Титова). 

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

Запорізької міської ради організувати внесення відповідних змін до паспорту 

автобусного маршруту загального користування №76, а також договору 

надання послуг з перевезення пасажирів (шляхом укладання додаткової угоди).  

5. Доручити товариству з обмеженою відповідальністю «Автопростір 

Запоріжжя», яке обслуговує автобусний маршрут загального користування 

№76, внести до паспорту маршруту зміни відповідно до п.1 рішення. 

6. Вважати таким, що втратив чинність, п.6.2 рішення виконавчого 

комітету Запорізької міської ради від 23.09.2019 №399 «Про організацію 

автобусного маршруту загального користування №76а «Завод «Запоріжкабель» 

- пр.Металургів». 

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 Запорізької міської ради  

«Про внесення змін до автобусного маршруту загального користування №76 та 

рішення виконавчого комітету від 23.09.2019 №399» 

 
Рішенням міськвиконкому від 23.09.2019 №399 «Про організацію 

автобусного маршруту загального користування №76а «Завод «Запоріжкабель» 

- пр. Металургів» було організовано автобусний маршрут загального 

користування №76а, доручено ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» організувати 

проведення обстеження пасажиропотоків цього маршруту та надати результати 

обстеження управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку 

Запорізької міської ради. 

П.6.2 зазначеного рішення управлінню з питань транспортного 

забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради доручено організувати 

проведення конкурсу на право обслуговування автобусного маршруту 

загального користування №76а «Завод «Запоріжкабель» – пр. Металургів» за 

результатами проведеного пасажирообстеження маршруту.  

Згідно зі звітом про науково-дослідну роботу «Обстеження 

пасажиропотоку та розробка розкладу руху на міському автобусному маршруті 

загального користування №76а «Завод «Запоріжкабель» - пр.Металургів» міста 

Запоріжжя» Національного університету «Запорізька політехніка», виходячи з 

результатів розрахунку необхідної кількості рухомого складу, особливості 

формування попиту на перевезення (пасажиропотоки), неефективне 

використання рухомого складу протягом доби та наявність вздовж існуючої 

траси маршруту № 76А альтернативних автобусних маршрутів, якими може 

скористатися пасажир, міський автобусний маршрут загального користування 

міста Запоріжжя № 76А «Завод «Запоріжкабель» -- пр. Металургів» 

р е ком е н д о ва н о  з а к р и т и .  

До виконавчого комітету Запорізької міської ради надходять звернення 

громадян з проханням покращити обслуговування автобусного маршруту №76, 

який на сьогодні обслуговується сполученням  «вул. Олімпійська –                

вул. Розенталь», організувавши кільцевий рух по вулицям Космічного мкрн. 

Зазначені заходи передбачають скасування заїзд автобусів маршруту на                

вул. Олімпійську. 

Враховуючи вищезазначене, пропонується розглянути питання щодо 

внесення змін до автобусного маршруту загального користування №76 та 

скасування п.6.2 рішення виконавчого комітету від 23.09.2019 №399. 

 

 

Начальник управління з питань  

транспортного забезпечення  

та зв’язку міської ради       О.О.Власюк 


