
 
 

 
Про перейменування зупинки 
громадського   транспорту  

 
 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про дорожній рух», постановами Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 

№176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського 

автомобільного транспорту» зі змінами і доповненнями та від 23.12.2004 

№1735 «Про затвердження Правил надання населенню послуг з перевезень 

міським електричним транспортом» зі змінами і доповненнями, наказами 

Міністерства інфраструктури України від 15.07.2013 №480 «Про затвердження 

Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним 

транспортом» 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», 

враховуючи лист Національного заповідника «Хортиця» від 10.12.2019 №782, 

виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Змінити назву зупинки громадського транспорту «Музей історії 

Запоріжжя», яка знаходиться у північній частині острова Хортиця, на «Музей 

запорозького козацтва». 

2. 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) та Переліку зупинок громадського транспорту на 

тролейбусних та трамвайних маршрутах, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету Запорізької міської ради від 29.11.2019 №522 «Про затвердження 

переліку зупинок громадського транспорту на тролейбусних та трамвайних 

маршрутах в місті Запоріжжі» згідно з п.1 рішення. 

3. Управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської 

ради: 

3.1. Організувати заходи з внесення змін до відповідних паспортів 

маршрутів авто- та електротранспорту загального користування. 

3.2. Оприлюднити інформацію щодо перейменування зупинки 

громадського транспорту через засоби масової інформації. 

4. Контроль за виконанням даного 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 міської ради  

«Про перейменування зупинки громадського транспорту 
 
 

До виконавчого комітету Запорізької міської ради надійшов лист від 10.12.2019 

№782 керівництва Національного заповідника «Хортиця» з пропозицією змінити 

назву зупинки громадського транспорту «Музей історії Запоріжжя» на таку, що 

відображає фактичну реальність. 

Згідно з наданою інформацією, існуюча нині назва зупинки «Музей історії 

Запоріжжя» є застарілою і втратила свою актуальність. Тематичне спрямування 

колишнього Музею історії Запоріжжя було змінено. На сьогодні, структурний 

підрозділ заповідника має назву «Музей історії запорозького козацтва». 

Слід відзначити, що при виборі та затвердженні назв зупинок громадського 

транспорту повинна враховуватися їх лаконічність, що дозволяє в подальшому 

вирішувати такі питання як нанесення назви зупинки на трафарети, що 

розміщуються відповідно до вимог законодавства в транспортних засобах на 

лобовому та боковому склі, забезпечує сприйняття пасажирами при оголошені 

тощо. 

Враховуючи вищезазначене, пропонується змінити назву зупинки 

громадського транспорту «Музей історії Запоріжжя», яка знаходиться у північній 

частині острова Хортиця, на «Музей запорозького козацтва». 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 


