
Додаток 1 
до Програми розвитку та 
вдосконалення міського 
пасажирського транспорту  в місті 
Запоріжжі на 2021-2023 роки 

 
ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПАСАЖИРСЬКОГО 

ТРАНСПОРТУ В МІСТІ ЗАПОРІЖЖІ НА 2021 – 2023 РОКИ 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу  Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 6 

1 Проведення комплексного 
пасажирообстеження на 
маршрутах пасажирського 
транспорту загального 
користування  

Управління з питань 
транспортного 
забезпечення та зв’язку 
Запорізької міської ради  

2021-2022 
роки 

Бюджет міста 
 

Удосконалення міської 
транспортної мережі, покращення 
транспортного обслуговування 
мешканців міста. 
Оптимізація маршрутної мережі 
міста за видами транспорту, 
кількістю та класністю техніки, яка 
обслуговує міські маршрути 
загального користування, 
визначення доцільності існування 
тих чи інших маршрутів, тощо за 
результатами комплексного 
пасажирообстеження в            м. 
Запоріжжі 

2 Впровадження системи 
розрахунків в міському 
пасажирському транспорті 
без використання готівки 
 

Управління з питань 
транспортного 
забезпечення та зв’язку 
Запорізької міської 
ради, ЗКПМЕ 
«Запоріжелектротранс» 
 

2021-2023 
роки 

Бюджет 
міста, власні 
кошти 
підприємства 

Забезпечення контролю за 
обсягами перевезень платних та 
безоплатних пасажирів, прозорості 
проходження фінансових потоків 
від пасажира до підприємства-
перевізника тощо. 

3 Обладнання транспортних 
засобів GPS трекерами 

ЗКПМЕ 
«Запоріжелектротранс», 
підприємства-
перевізники, підрядна 
організація 

2021-2023 
роки 

Бюджет 
міста, власні 
кошти 
підприємств-
перевізників 

Створення єдиної системи GPS- 
моніторингу, диспетчеризації, 
організації та управління рухом 
міського пасажирського 
транспорту загального 
користування. 



2 
 

1 2 3 4 5 6 

4 Придбання  та встановлення 
інтерактивних екранів у 
кількості 48 од. 

КП «Запорізький центр 
диспетчеризації 
громадського 
транспорту» 
 

2021-2023 
роки 

Бюджет 
міста, інші 
джерела 
фінансування 

Забезпечення оперативного 
інформування  пасажирів про час 
прибуття трамваїв, тролейбусів та 
автобусів на зупинку. 

5 

 

Впровадження програмного 
забезпечення для GPS 
моніторингу та 
налаштування серверного 
обладнання 
 

КП «Запорізький центр 
диспетчеризації 
громадського 
транспорту» 
 

2021-2022 
роки  

Власні кошти  
 

Забезпечення контролю, обліку та 
управління транспортними 
засобами.  
Забезпечення оперативного 
інформування  пасажирів про час 
прибуття трамваїв, тролейбусів та 
автобусів на зупинку. 
Контроль та управління рухом. 
Автоматизований збір та аналіз 
даних про роботу транспорту. 
Створення бази даних,   веб- 
порталу транспорту міста з 
актуальною інформацією про 
маршрути, графіки та схеми руху, 
тощо. Збір, обробка та 
оприлюднення даних до відкритих 
джерел про рух громадського 
транспорту. 

6 Капітальний ремонт  
трамваїв Т-3 із заміною 
кузова на новий з низьким 
рівнем полу та заміною 
контакторно-реостатної 
системи управління на 
транзисторно-імпульсну 
енергозаощадливу систему 
управління (програма 
«Запорізький трамвай») 

ЗКПМЕТ 
«Запоріжелектротранс» 

2021-2023 
роки 

Бюджет міста Збільшення обсягів безпечних 
пасажирських перевезень і доходів 
від перевезень за рахунок 
підвищення якості послуг – 
швидкості пересування, 
комфортності проїзду, ін. 
 

7 Придбання трамваїв, які 
раніше експлуатувались в 
державах Європейського 
Союзу 

ЗКПМЕТ 
«Запоріжелектротранс» 

2021-2023 
роки 

Бюджет міста Збільшення обсягів безпечних 
пасажирських перевезень і доходів 
від перевезень за рахунок 
підвищення якості послуг – 
швидкості пересування, 
комфортності проїзду, ін. 
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1 2 3 4 5 6 

8 Придбання тролейбусів, які 
раніше експлуатувались в 
державах Європейського 
Союзу 

ЗКПМЕТ 
«Запоріжелектротранс» 

2021-2023 
роки 

Бюджет міста Збільшення обсягів безпечних 
пасажирських перевезень і доходів 
від перевезень за рахунок 
підвищення якості послуг – 
швидкості пересування, 
комфортності проїзду, ін. 
 
 

9 За рахунок коштів 
Кіотського 
протоколу(цільових 
екологічних (зелених) 
інвестицій у рамках 
виконання зобов’язань 
сторонами Кіотського 
протоколу. Проектом 
передбачено придбання 10 
нових електробусів із 
супутньою 
інфраструктурою 
 
 

ЗКПМЕТ 
«Запоріжелектротранс» 

2021-2023 
роки 

Державний 
бюджет, 
Бюджет 
міста, 
інші джерела 
фінансування 

Збільшення обсягів безпечних 
пасажирських перевезень і доходів 
від перевезень за рахунок 
підвищення якості послуг – 
швидкості пересування, 
комфортності проїзду, ін. 
 

10 За рахунок коштів 

Європейського 

інвестиційного банку  (ЄІБ)  

в рамках 

загальнодержавного 

проекту  «Міський 

громадський транспорт 

України» проектом 

«Оновлення рухомого 

складу». Проектом 

передбачено придбання  26 

електробусів та 20 автобусів 

великої місткості 

 

 

ЗКПМЕТ 

«Запоріжелектротранс» 

2021-2023 

роки 

Бюджет 
міста, 

інші джерела 

фінансування  

Збільшення обсягів безпечних 
пасажирських перевезень і доходів 
від перевезень за рахунок 
підвищення якості послуг – 
швидкості пересування, 
комфортності проїзду, ін. 
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1 2 3 4 5 6 

11 За рахунок коштів IFS – 
міжнародної фінансової 
корпорації в рамках 
проектів оновлення 
рухомого складу та 
модернізації і реконструкції 
інфраструктури 
електричного транспорту 
передбачено придбання  20 
нових тролейбусів з 
автономним ходом, 7 
одиниць спеціальної 
техніки (4 аварійні машини 
для контактної мережі АТ-
70М, 2 екскаватори-
навантажувачі, 
електротехнічна 
лабораторія типу ЕТЛ-10) 
та модернізувати 5 тягових 
перетворювальних 
підстанцій. 
 

ЗКПМЕТ 

«Запоріжелектротранс» 

2021-2023 

роки 

Бюджет 
міста, 

інші джерела 

фінансування  

Забезпечення сталої роботи 
ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс», 
збільшення обсягів безпечних 
пасажирських перевезень і доходів 
від перевезень за рахунок 
підвищення якості послуг – 
швидкості пересування, 
комфортності проїзду, ін. 

 

12 Облаштування автобусів  
системами кондиціювання 

ЗКПМЕТ 

«Запоріжелектротранс» 
 

2021-2023 
роки 

Бюджет 
міста, власні 
кошти 
підприємства 

Створення більш сприятливих умов 
перевезення пасажирів та праці 
водіїв автобусів у літній період 
року 

13 Реконструкція трамвайної 
колії і контактної мережі у 
складі загальноміської 
програми (реконструкція 
вул. Шевченка від вул. 8 
Березня до вул. 
Солідарності і вул. 
Солідарності від вул. 
Шевченка та по вул. 
Калібровій) 
  

ЗКПМЕТ 
«Запоріжелектротранс» 

2021 рік Бюджет 
міста, власні 
кошти 
підприємства 

Відновлення роботи трамвайного 
маршруту №12 «Майдан Волі – 
Запоріжжя Ліве», надання якісних 
та безпечних послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом, 
збільшення обсягу перевезення 
пасажирів 
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1 2 3 4 5 6 

14 Капітальний ремонт 

трамваїв, тролейбусів та 

автобусів, що відпрацювали 

нормативний термін, 

трамвайних візків та заміна 

бандажів: 

(придбання матеріалів, 

запасних частин)  

 

ЗКПМЕТ 

«Запоріжелектротранс» 

2021-2023 

роки 

Власні кошти 

підприємства  

Мінімізація витрат на утримання 

трамваїв, в т.ч. на оплату 

електроенергії. 

Підвищення комфортності проїзду 

для пасажирів. 

15 «Огородження та система 

технічного нагляду і 

контролю доступу по 

периметру охоронної зони 

обмеженого доступу КП 

«Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя»   

 

КП «Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя» 

2021 рік Бюджет міста Забезпечення безпечного 

функціонування і утримання 

аеродрому в належному стані, 

зменшення ризику 

несанкціонованого проникнення на 

територію контрольованої зони 

16 «Реконструкція та технічне 

переоснащення 

радіотехнічних засобів 

навігації та посадки 

аеродромного комплексу 

КП «Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя»  

КП «Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя» 

2021 рік  Бюджет міста Прийом повітряних суден у 
складних метрологічних умовах та 
повітряних суден з великою 
злітною масою 

17 «Реконструкція, нове 

будівництво аеродромного 

комплексу КП 

«Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя»  

КП «Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя» 

 

2021 рік Бюджет міста Забезпечення безпечного 

функціонування і утримання 

аеродрому Запоріжжя в належному 

стані 

18 «Будівництво ПС 

«Аеропорт» 35/6 кВ КП 

«Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя» 

 

КП «Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя» 

2021-2022 

роки 

Бюджет міста Прийом повітряних суден у 

складних метрологічних умовах та 

повітряних суден з великою 

злітною масою 
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19 Реконструкція системи 

світлосигнального 

обладнання аеродрому  

КП «Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя» 

2021 рік Бюджет міста Прийом повітряних суден у 

складних метрологічних умовах та 

повітряних суден з великою 

злітною масою 

 

 

 

Секретар міської ради             Г.Б.Наумов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


