
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 16.01.2019 №1 «Про 
тариф на послуги з перевезення одного пасажира на міських автобусних 
маршрутах загального користування» 
 
 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про автомобільний транспорт», «Про ціни та ціноутворення», наказом 

Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 №1175 «Про 

затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського 

автомобільного транспорту», враховуючи пропозиції підприємств-

автоперевізників, виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до пункту 1 рішення виконавчого комітету Запорізької 

міської ради від 16.01.2019 №1 «Про тариф на послуги з перевезення одного 

пасажира на міських автобусних маршрутах загального користування», 

виклавши його в наступній редакції. 

«1. Надати згоду автопідприємствам – перевізникам на використання 

тарифу на послуги з перевезення одного пасажира на міських автобусних 

маршрутах загального користування: 

1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Тревел-Авто»: 

1.1.1. На маршруті №10 «вул. Діагональна – 3-й Хортицький мкрн» в 

звичайному режимі – 9,00 грн. 

1.1.2. На маршруті №49 «вул. Товариська – Магазин меблів» в 

звичайному режимі – 8,00 грн. 

1.1.3. На маршруті №66 «вул. Руставі – Диспетчерська - вул. Руставі» в 

звичайному режимі – 8,00 грн., в режимі маршрутного таксі – 8,00 грн. 

1.1.4. На маршруті №92 «БК ЗАлК – Цвинтар Св. Миколая» в звичайному 

режимі – 9,00 грн. 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Автопростір Запоріжжя» 

на маршруті №76 «вул. Розенталь - вул. Європейська – вул. Розенталь» в 

звичайному режимі – 8,00 грн., в режимі маршрутного таксі – 8,00 грн. 

1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Автостандарт»: 

1.3.1. На маршруті №13 «майдан Університетський - Станція Запоріжжя-

Ліве» в звичайному режимі - 8,00 грн., в режимі маршрутного таксі - 8,00 грн. 
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1.3.2. На маршруті №15 «вул. Піщана – Бородінський ринок» в 

звичайному режимі - 8,00 грн., в режимі маршрутного таксі - 8,00 грн. 

1.3.3. На маршруті №25 «Міськпаливо – вул. Червонополянська» в 

звичайному режимі - 8,00 грн., в режимі маршрутного таксі - 8,00 грн. 

1.3.4. На маршруті №32 «Матвіївське кладовище – Міськпаливо» в 

звичайному режимі - 8,00 грн., в режимі маршрутного таксі - 8,00 грн. 

1.3.5. На маршруті №57 «Комбінат «Запоріжсталь» – Міськпаливо» в 

звичайному режимі - 8,00 грн., в режимі маршрутного таксі - 8,00 грн. 

1.4. Товариству з додатковою відповідальністю «Автопарк»: 

1.4.1. На маршруті №50 «пр. Металургів – Заводоуправління» в 

звичайному режимі – 9,00 грн. 

1.4.2. На маршруті №55 «вул. Рубана – Вокзал Запоріжжя-І» в режимі 

експрес – 10,00 грн. 

1.4.3. На маршруті №87 «пр. Металургів – Аптека (вул. Рубана)» в 

звичайному режимі – 9,00 грн., в режимі експрес – 9,00 грн. 

1.5. Фізичній особі-підприємцю Микитенку М.О.: 

1.5.1. На маршруті №7 «вул. Базарна – вул. Технічна» в звичайному 

режимі – 8,00 грн., в режимі маршрутного таксі – 8,00 грн. 

1.5.2. На маршруті №22 «Річковий вокзал – Мокрянський кам’яний 

кар’єр» в звичайному режимі – 8,00 грн., в режимі маршрутного таксі –                    

8,00 грн. 

1.5.3. На маршруті №60 «вул. Авраменка – Міськпаливо» в звичайному 

режимі – 8,00 грн. 

1.5.4. На маршруті №69 «пл. Запорізька – пров. Квітковий» в звичайному 

режимі – 8,00 грн. 

1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Транспортна компанія 

«Спрінт»: 

1.6.1. На маршруті. №30 «БК ЗАлК - Садівництво» в звичайному режимі 

– 8,00 грн. 

1.6.2. На маршруті №47 «вул. Руставі – вул. Розенталь –                              

вул. Руставі» в звичайному режимі - 8,00 грн., в режимі маршрутного таксі - 

8,00 грн. 

1.6.3. На маршруті №63 «Бородінський ринок – вул. Європейська – 

Бородінський ринок» в звичайному режимі – 8,00 грн. 

1.6.4. На маршруті №82 «Арматурний завод – пр. Металургів» в 

звичайному режимі - 8,00 грн. 

1.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «Січ Альянс Груп»: 

1.7.1. На маршруті №36 «вул. Діагональна – вул. Новобудов» в 

звичайному режимі – 9,00 грн. 

1.7.2. На маршруті №84 «вул. Товариська – Вокзал Запоріжжя-І» в 

звичайному режимі – 8,00 грн. 

1.7.3. На маршруті №96 «Комбінат «Запоріжсталь» – Нікопольський 

поворот» в звичайному режимі – 9,00 грн. 
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1.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «Запорожградтранс»: 

1.8.1. На маршруті №45 «БК ЗАлК – Диспетчерська – БК ЗАлК» в 

звичайному режимі – 8,00 грн. 

1.8.2. На маршруті №58 «БК ЗАлК – вул. Маршала Судця» в звичайному 

режимі – 9,00 грн. 

1.8.3. На маршруті №95 «Арматурний завод – вул. Товариська» в 

звичайному режимі – 8,00 грн. 

1.9. Товариству з обмеженою відповідальністю «Запорожградтранс-1»: 

1.9.1. На маршруті №75 «вул. Героїв 37-го батальйону – 4-й Південний 

мкрн» в звичайному режимі – 8,00 грн. 

1.9.2. На маршруті №91 «БК ЗАлК - с.Овочеводів» в звичайному режимі – 

8,00 грн. 

1.10. Товариству з обмеженою відповідальністю «Транспортна компанія 

«Автоспрінт»: 

1.10.1. На маршруті №67 «Запорізький дуб – пр.40-річчя Перемоги» в 

звичайному режимі – 8,00 грн., в режимі маршрутного таксі – 8,00 грн. 

1.10.2. На маршруті №81 «вул. Товариська – 4-й Південний мкрн» в 

звичайному режимі – 8,00 грн. 

1.11. Товариству з обмеженою відповідальністю «Приміські сполучення»: 

1.11.1. №33 «вул. М.Ласточкіна – Вокзал Запоріжжя-ІІ» в звичайному 

режимі – 8,00 грн., в режимі маршрутного таксі – 8,00 грн. 

1.11.2. №40 «Обласна лікарня – Річковий порт» в звичайному режимі – 

8,00 грн. 

1.11.3. №40а «Річковий порт – Обласна лікарня» в звичайному режимі – 

8,00 грн. 

1.11.4. №88 «вул. Товариська – пр.40-річчя Перемоги – вул. Товариська» 

в звичайному режимі – 8,00 грн.  

1.12. Товариству з обмеженою відповідальністю «Профтаксі 1» на 

маршруті №46 «вул. Піщана – вул. Олімпійська» в звичайному режимі -                      

8,00 грн., в режимі маршрутного таксі - 8,00 грн. 

1.13. Товариству з обмеженою відповідальністю «Правекстар» на 

маршруті №85 «Набережна - вул. Чумаченка» в звичайному режимі – 8,00 грн. 

1.14. Товариству з обмеженою відповідальністю «Запорізькі автомобільні 

лінії»: 

1.14.1. На маршруті №4 «Аеропорт – пр.Металургів» в звичайному 

режимі – 8,00 грн. 

1.14.2. На маршруті №12 «с. Будівельників - Міськпаливо» в звичайному 

режимі – 8,00 грн., в режимі маршрутного таксі – 8,00 грн. 

1.14.3. На маршруті №23 «вул. Б.Завади – ТЦ «Епіцентр, Ашан» в 

звичайному режимі – 8,00 грн., в режимі маршрутного таксі – 8,00 грн. 

1.14.4. На маршруті №35 «вул. Олімпійська - Аеропорт» в звичайному 

режимі – 8,00 грн., в режимі маршрутного таксі – 8,00 грн. 
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1.14.5. На маршруті №37 «4-й Південний мкрн - Аеропорт» в звичайному 

режимі – 8,00 грн. 

1.15. Приватному акціонерному товариству «ЗАТП -12329»: 

1.15.1. На маршруті №14 «вул. Історична – 5 міська лікарня» в 

звичайному режимі – 8,00 грн. 

1.15.2. На маршруті №16 «пр. Металургів – вул. Єнісейська –                             

пр. Металургів» в звичайному режимі – 8,00 грн. 

1.15.3. На маршруті №19 «Річковий порт - Комбінат «Запоріжсталь» в 

звичайному режимі – 8,00 грн., в режимі маршрутного таксі - 8,00 грн. 

1.15.4. На маршруті №26 «Станція Запоріжжя–Ліве – пр. Металургів» в 

звичайному режимі – 8,00 грн., в режимі маршрутного таксі – 8,00 грн. 

1.15.5. На маршруті №34 «Далекі дачі – ПрАТ «Запоріжвогнетрив» в 

звичайному режимі – 8,00 грн. 

1.15.6. На маршруті №41 «Ринок Заводського району - Кільцева» в 

звичайному режимі – 8,00 грн. 

1.15.7. На маршруті №42 «пр. 40-річчя Перемоги – вул. І.Сікорського-1» в 

звичайному режимі – 8,00 грн., в режимі маршрутного таксі – 8,00 грн. 

1.15.8. На маршруті №51 «Станція Запоріжжя-Ліве -                                        

вул. Республіканська» в звичайному режимі – 8,00 грн. 

1.15.9. На маршруті №65 «Бородінський ринок – пр. Металургів» в 

звичайному режимі – 8,00 грн., в режимі маршрутного таксі – 8,00 грн. 

1.15.10. На маршруті №70 «ТЦ «Амстор» - Павло-Кічкас» в звичайному 

режимі – 8,0 грн., в режимі маршрутного таксі – 8,00 грн. 

1.15.11. На маршруті №73 «ЗТМК –Набережна» в звичайному режимі – 

8,00 грн., в режимі маршрутного таксі – 8,00 грн. 

1.15.12. На маршруті №83 «Клуб - Набережна» в звичайному режимі – 

8,00 грн., в режимі маршрутного таксі – 8,00 грн.; 

1.15.13. На маршруті №89 «Річковий порт – вул. Б.Завади» в звичайному 

режимі – 8,00 грн., в режимі маршрутного таксі – 8,00 грн., в режимі експрес – 

8,00 грн. 

1.16. Товариству з обмеженою відповідальністю «Феникс-Авто»: 

1.16.1. На маршруті №2 «вул. Базарна – Станція Передатна» в звичайному 

режимі – 8,00 грн., в режимі маршрутного таксі – 8,00 грн. 

1.16.2. На маршруті №6 «вул. Авраменка – Обласна бібліотека» в 

звичайному режимі – 8,00 грн., в режимі маршрутного таксі – 8,00 грн. 

1.16.3. На маршруті №21 «вул. Зелена – пр. Металургів» в звичайному 

режимі – 8,00 грн., в режимі маршрутного таксі – 8,00 грн. 

1.16.4. На маршруті №27 «Вокзал Запоріжжя-І – Міська лікарня №7» в 

звичайному режимі – 8,00 грн. 

1.16.5. На маршруті №31 «ТЦ Епіцентр, Ашан – Сімферопольське шосе» 

в звичайному режимі руху - 8,00 грн. 

1.16.6. На маршруті №44 «Тепличний комбінат – Вокзал Запоріжжя-І» в 

звичайному режимі – 8,00 грн., в режимі маршрутного таксі – 8,00 грн. 
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1.16.7 На маршруті №44а «Тепличний комбінат - пр. Металургів» в 

звичайному режимі – 8,00 грн., в режимі маршрутного таксі – 8,00 грн. 

1.16.8. На маршруті №74 «Станція Запоріжжя-Ліве – 4-й Південний 

мкрн» в звичайному режимі – 8,00 грн., в режимі маршрутного таксі – 8,00 грн. 

1.17. Товариству з обмеженою відповідальністю «Юністар – Авто»: 

1.17.1. На маршруті №5 «вул. Олімпійська - Автострада -                                  

вул. Олімпійська» в звичайному режимі – 8,00 грн., в режимі маршрутного 

таксі – 8,00 грн. 

1.17.2. На маршруті №5а «вул. Олімпійська - Автострада -                                

вул. Олімпійська» в звичайному режимі – 8,00 грн., в режимі маршрутного 

таксі – 8,00 грн. 

1.17.3. На маршруті №9 «вул. Олімпійська – вул. Б.Завади –                             

вул. Олімпійська» в звичайному режимі – 8,00 грн., в режимі маршрутного 

таксі – 8,00 грн. 

1.17.4. На маршруті №20 «Обласна лікарня – 4-й Південний мкрн» в 

звичайному режимі – 8,00 грн. 

1.17.5. На маршруті №24 «Вокзал Запоріжжя-ІІ– вул. Б.Завади» в 

звичайному режимі – 8,00 грн., в режимі маршрутного таксі – 8,00 грн. 

1.18. Товариству з обмеженою відповідальністю «Альянс – Авто»: 

1.18.1. На маршруті №1 «вул. Базарна – Дослідна станція» в звичайному 

режимі – 8,00 грн., в режимі маршрутного таксі – 8,00 грн. 

1.18.2. На маршруті №11 «вул. Арочна – вул. Покровська» в звичайному 

режимі – 8,00 грн. 

1.18.3. На маршруті №80 «Торговельний центр «Метро» – Річковий порт» 

в звичайному режимі – 8,00 грн. 

1.19. Товариству з обмеженою відповідальністю «Мотор - Клас»: 

1.19.1. На маршруті №54 «вул. Історична – ТЦ «Епіцентр, Ашан» в 

звичайному режимі – 8,00 грн. 

1.19.2. На маршруті №99 «4-й Південний мкрн - Набережна» в 

звичайному режимі – 8,00 грн. 

1.20. Товариству з обмеженою відповідальністю «Альфа - Транс» на 

маршруті №62 «4-й Південний мкрн – БК ЗАлК» в звичайному режимі -                   

8,00 грн. 

1.21. Товариству з обмеженою відповідальністю «Запорізька 

автотранспортна компанія» на маршруті №61 «Арматурний завод –                           

4-й Південний мкрн» в звичайному режимі – 8,00 грн. 

1.22. Фізичній особі-підприємцю Єфіменко О.І.: 

1.22.1. На маршруті №53 «вул. Б.Завади – Школа №2 – вул. Б.Завади» в 

звичайному режимі - 8,00 грн. 

1.22.2. На маршруті №90 «БК ЗАлК – вул. Сєдова» в режимі маршрутного 

таксі - 8,00 грн. 

1.22.3. На маршруті №93 «вул. Піщана – ТЦ «Епіцентр, Ашан» в 

звичайному режимі - 8,00 грн. 
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1.23. Товариству з обмеженою відповідальністю «Еталон-2020» на 

маршруті №63а «БК ЗАлК – вул. Європейська – БК ЗАлК» в звичайному 

режимі – 8,00 грн. 

1.24. Запорізькому комунальному підприємству міського 

електротранспорту «Запоріжелектротранс»: 

1.24.1. На маршруті №17 «Арматурний завод – пр. 40-річчя Перемоги» в 

звичайному режимі – 7,00 грн. 

1.24.2. На маршруті №18 «Бородінський мкрн - 4-й Південний мкрн» в 

звичайному режимі – 7,00 грн. 

1.24.3. На маршруті №29 «вул. Фінальна – 4-й Південний мкрн» в 

звичайному режимі – 7,00 грн. 

1.24.4. На маршруті №34а «Станція «Фільтрова» –                                         

ПрАТ «Запоріжвогнетрив» в звичайному режимі – 7,00 грн. 

1.24.5. На маршруті №38 «БК ЗАлК - Аптека (вул. Рубана)» в звичайному 

режимі – 7,00 грн. 

1.24.6. На маршруті №39 «Нікопольський поворот – Вокзал                      

Запоріжжя-ІІ» в звичайному режимі – 7,00 грн. 

1.24.7. На маршруті №56 «Комбінат «Запоріжсталь» - Центральна 

прохідна» в звичайному режимі – 7,00 грн. 

1.24.8. На маршруті №59 «вул. Чумаченка - Набережна» в звичайному 

режимі – 7,00 грн. 

1.24.9. На маршруті №72 «Бородінський ринок – вул. Пархоменка» в 

звичайному режимі – 7,00 грн. 

1.24.10. На маршруті №86 «Комбінат «Запоріжсталь» - вул. Футбольна» в 

звичайному режимі – 7,00 грн. 

1.24.11. На маршруті №94 «вул. Б.Завади – Сімферопольське шосе» в 

звичайному режимі – 7,00 грн. 

1.24.12. На маршруті №98 «пр.40-річчя Перемоги - Аеропорт» в 

звичайному режимі – 7,00 грн.». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом 

обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим 

справами виконавчого комітету міської ради.  
 
 
Міський голова        В.В.Буряк 
 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 16.01.2019 №1  

«Про тариф на послуги з перевезення одного пасажира на міських автобусних 

маршрутах загального користування» 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про автомобільний транспорт», «Про ціни та ціноутворення», наказом 

Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 №1175 «Про 

затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського 

автомобільного транспорту», враховуючи зміни обсягу перевезень на 

маршрутах міста через карантинні обмеження, у зв'язку зі зміною умов 

виробничої діяльності, зокрема підвищенням рівня мінімальної заробітної 

плати, підвищенням вартості пального, інших енергоносіїв та запасних частин, 

підприємствами-автоперевізниками надано пропозиції щодо перегляду рівня 

тарифу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального 

користування.  

На підставі викладеного, з метою забезпечення безперебійної роботи 

міського пасажирського транспорту загального користування, пропонується 

розглянути питання щодо внесення змін до рішення виконавчого комітету від 

16.01.2019 №1 «Про тариф на послуги з перевезення одного пасажира на 

міських автобусних маршрутах загального користування». 

 

 

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


