
ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
вул. Соборності, 36, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 56-29-47, 56-20-08, 

тел./факс (05322) 2-24-84, e-mail: cancelar@rada-poltava.gov.ua

РІШЕННЯ

Про внесення змін у додаток до рішення виконавчого комітету Полтавської 
міської ради від 21.01.2009 №04 «Про затвердження мережі міських 
пасажирських маршрутів загального користування м.Полтава»

З метою виконання положень Закону України «Про засудження 
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», відповідно до 
розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 
20.05.2016 №207 «Про перейменування топонімічних назв, демонтаж 
меморіальних дощок та зображень комуністичної символіки у місті Полтаві», 
керуючись п.п.10 п.«а» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Полтавської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни у додаток до рішення виконавчого комітету Полтавської 
міської ради від 21.01.2009 №04 «Про затвердження мережі міських 
пасажирських маршрутів загального користування м.Полтава» (зі змінами), 
виклавши його у новій редакції (додається).

2. Прес-службі оприлюднити у засобах масової інформації зміст цього
рішення. /*

3. Контроль за виконанням рішення пок/асти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів

№ /£ /

Міський голова

mailto:cancelar@rada-poltava.gov.ua


Додаток
до рішення виконавчого комітету 
Полтавської міської ради

№  /£ /> _____

Маршрутна мережа міського пасажирського транспорту 
загального користування

№
з/п

№
марш
-руту

Назва маршруту
Характеристика маршруту 

(основні вулиці де пролягає 
маршрут)

1 2 3 4
Тролейбусні маршрути

1 1 Південний вокзал -  
Київський вокзал

вул.Миру, вул.Небесної Сотні, 
вул.Соборності, вул.Зіньківська

2 2 Південний вокзал -  
с.Розсошенці

вул.Миру, вул.Небесної Сотні, 
вул.Європейська, вул.Геофізична

3 3 Склозавод -  з-д ГРЛ
(по вул.Сінній)

вул.Європейська, вул.Сінна, 
вул. Соборності, вул,Маршала 

Бірюзова

4 4 Південний вокзал -  
з-д ГРЛ

вул.Миру, вул,Небесної Сотні, 
вул.Соборності, вул.Маршала 

Бірюзова

5 5 м-н Сади-1 -  
вул.Героїв Сталінграда

вул.Великотирнівська, вул.Маршала 
Бірюзова, вул.Соборності, 

вул.Європейська, вул.Івана Мазепи, 
вул.Великотирнівська

6 6
Південний вокзал -  
з-д ГРЛ
(через Алмазний, Половки)

вул.Миру, вул.Небесної Сотні, 
вул.Європейська, вул.Івана Мазепи, 

вул.Великотирнівська, вул.Маршала 
Бірюзова

7 7
Інститут зв’язку -  
с.Розсошенці
(через Половки, Алмазний)

вул. Зіньківська, вул.Маршала 
Бірюзова, вул.Великотирнівська, 

вул.Івана Мазепи, вул.Європейська

8 8
Інститут зв’язку -  
вул.Героїв Сталінграда
(по вул.Сінній)

вул. Зіньківська, вул.Соборності, 
вул.Сінна, вул.Європейська, вул.Івана 

Мазепи

9

10

9 Південний вокзал -  
м-н Сади-1

вул. Миру, вул.Небесної Сотні, 
вул.Соборності, вул.Маршала 

Бірюзова, вул.Великотирнівська

10 Склозавод -  з-д ГРЛ
(через Алмазний. Половки)

вул. Європейська, вул.Івана Мазепи, , 
вул.Великотирнівська, вул.Маршала 

Бірюзова



11 11
Південний вокзал -  
вул. Героїв Сталінграда
{по вул.Сінній)

вул.Миру, вул.Небесної Сотні, 
вул.Соборності , вул.Сінна, 

вул.Європейська, вул.Івана Мазепи, 
вул.Великотирнівська

12 12 Інститут зв’язку -  
м-н Левада

вул.Зіньківська, вул.Соборності, 
вул.Небесної Сотні, вул.Миру, 

пр.Вавілова,

13 13 вул.Героїв Сталінграда 
-  м-н Левада

вул.Івана Мазепи, вул.Європейська, 
вул.Небесної Сотні, пр.Вавілова

14 15
Кільцевий
(м-н Алмазний, Центр, 
Половки, автовокзал)

вул.Івана Мазепи, вул.Європейська, 
вул.Соборності, вул.Маршала 

Бірюзова, вул.Великотирнівська

Автобусні маршрути

1 1
Критий ринок -  
с.Вакуленці

вул.Шевченка, вул.Небесної Сотні, 
вул.Миру, вул.Сакко, 

вул.Патріотична, вул.Набережна

2 2 Критий ринок -  
вул.Харчовиків

вул.Шевченка, вул.В’ячеслава 
Чорновола, вул.Сінна, 

вул.Соборності, вул.Харчовиків

3 3 Критий ринок -  
с.Дублянщина

Критий ринок, вул.Шевченка, 
вул.Небесної Сотні, вул.Миру, 

вул.Сакко, с.Дублянщина

4 4 Критий ринок -  
с.Дальні Яківці

вул.Шевченка, вул.Сінна, 
вул.Соборності, вул.Зіньківська, 

вул.Шведська могила

5 5 Критий ринок -  
с.Яківці

вул.Шевченка, вул.В’ячеслава 
Чорновола, вул.Сінна, 

вул.Соборності, вул.Зіньківська, 
вул.Шведська могила, вул.Спартака, 

с.Яківці

6 6 Критий ринок -
вул.Лугова

вул.Шевченка, вул.Небесної Сотні, 
вул.Миру, вул.Панянка, 

вул.Підмонастирська, вул.Лугова

7 7 Критий ринок -  
с.Рибці

вул.Шевченка, вул.Сінна, 
вул.Соборності, 

вул.Маршала Бірюзова

8 8 Критий ринок -  
вул.Колійна

вул.Шевченка, вул.Небесної Сотні, 
вул.Миру, вул.Панянка, вул.Героїв 

Крут, вул.Колійна

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКО] РАДИ
36000. м. І Іо.ітава. вул. Соборності, 36. тел. (0532) 56-20-47 
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9 9 Критий ринок -  
с.івонченці

вул.Шевченка, вул.Сінна, 
вул.Соборності, вул.Зіньківська, 

вул.9 Січня

10 10 Критий ринок -  
с.Червоний Шлях

вул.Шевченка, вул.Небесної Сотні, 
вул.Миру, вул.Панянка, 

вул.Підмонастирська, вул.Лисенка

11 11 Критий ринок -  
с.Залізничників

вул.Шевченка, вул.Небесної Сотні, 
вул.Миру, вул.9 Травня

12

13

12 Критий ринок-  
м-н Половки

вул.Шевченка, вул.Пушкіна, 
вул.Симона Петлюри, 

вул.Олеся Гончара, вул.Половки, 
вул.Великотирнівська

13 Критий ринок -  
с.Лісок

вул.Шевченка, вул.Небесної Сотні, 
вул.Миру, вул.Князя Ігоря 

Святославича, вул.Ползунова, 
вул.Харківська

14 14
Критий ринок -
Малобудищанський
завод

вул.Шевченка, вул.Пушкіна, 
вул.Сінна, вул.Соборності, 

вул.Зіньківська

15

16

15 Техуніверситет -  
вул.Балакіна

вул.Балакіна, вул.Сінна, 
вул.Шевченка, вул.Соборності, 

вул.Небесної Сотні, вул.Свропейська, 
вул.В.Козака, вул.Сковороди

16
Домобудівельний 
комбінат (ДБК) -  
м-н Половки

Супрунівський промвузол -  
вул.Половки, вул.Великотирнівська

17 17 Т.Ц.Паровоз -  ОЦЕВУМ вул.Огнівська, вул.Симона Петлюри

18 18 Обласна психлікарня -  
вул. Героїв Сталінграда

вул.Зіньківська, вул.Соборності, 
вул.Івана Мазепи

19 19 Кільцевий
(через м-н Юрівку)

вул.Великотирнівська, вул.Половки, 
вул.С.Халтуріна, вул.Соборності, 

вул.Свропейська, вул.Івана Мазепи

20 20
Кільцевий
(м-н Половки, Браїлки, Центр, 
Алмазний)

вул.Великотирнівська, вул,Маршала 
Бірюзова, вул.Соборності, 

вул.Свропейська, вул.Івана Мазепи

21 21
Кільцевий
(м-н Алмазний, Центр, 
Половки, автовокзал)

вул.Івана Мазепи, вул.Свропейська, 
вул.Соборності, вул.Маршала 

Бірюзова, вул.Великотирнівська
22 22 Центр -  Розшошенці - 

Розсошенське кладовище вул.Свропейська, вул.Геофізична

ВИКОНАВЧИЙ КОМ ІТЕТ П ОЛТАВСЬКОЇ М ІСЬКОЇ РАДИ
36000, м. І Іолтава, вул. Соборності, 36, тел. (0532) 56-29-47 

http://rada-pottava.gov.ua, cancelar@rada-poltava.gov.ua 
Додаток до рішення виконавчого комітету П олтавської міської ради
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23 23 Центр -  вул.Патріарха 
Мстислава

вул.Європейська, вул.Патріарха 
Мстислава

24 24 Центр -  Обласна 
дослідна станція вул.Соборності, вул.Шведська

25 25 Центр -  м-н Огнівка
вул.Європейська, вул.Івана Мазепи, 

вул.23 Вересня, вул.Героїв АТО, 
вул.Огнівська, вул.Колективна

26 26 Центр -  м-н Огнівка
(через вул.Раїси Кириченко)

вул.Європейська, вул.Степового 
Фронту, вул.Огнівська, вул.Олеся 
Гончара, вул.Шевченка, вул.Раїси 

Кириченко

27 27 Центр -
вул.Софії Ковалевської

вул.Європейська, 
вул. Кагамлика, вул.Довженка

28 28
вул.Героїв Сталінграда 
-  Затуринський 
залізничний переїзд

вул.Великотирнівська, вул.Івана 
Мазепи, вул.Європейська, 

вул .Небесної Сотні, вул.Сакко

29 29 вул.Героїв Сталінграда 
-  с.Дублянщина

вул.Великотирнівська, вул.Івана 
Мазепи, вул.Європейська, 

вул. Небесної Сотні, вул.Сакко

ЗО ЗО вул.Героїв Сталінграда 
-  Маслосирбаза

вул.Великотирнівська, вул.Івана 
Мазепи, вул.Європейська, 

вул.Соборності, вул.Зіньківська

31 31
вул.Героїв Сталінграда 
-  Хлібоприймальний 
пункт (ХПП)

вул.Великотирнівська, 
вул.Зіньківська, вул.Соборності, 

вул.Європейська, вул.Івана Мазепи

32 32 вул. Героїв Сталінграда 
-с.Червоний Шлях

вул.Великотирнівська, вул.Івана 
Мазепи, вул.Європейська, 

вул.Небесної Сотні, вул.Панянка, 
вул.Підмонастирська, вул.Лисенка

33

34

33 с.Розсошенці -  
Дендропарк -  с.Яківці

вул.Європейська, вул.Соборності, 
вул.Зіньківська, вул.Яківчанська

34
с.Горбанівка -  
Затуринський 
залізничний переїзд

вул.Європейська, вул.Небесної Сотні, 
вул.Миру, вул.Сакко

35 35
с.Горбанівка -  
Алмазний - 
м-н Браїлки -  
вул.Г ожулянська

вул.Європейська, 
вул.Івана Мазепи, 

вул.Великотирнівська, 
вул.Г ожулянська

36 36 с.Горбанівка -  
Інститут зв’язку (ч/з Центр)

вул.Європейська, вул.Соборності, 
вул.Зіньківська

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПОЛТАВСЬКОЇ М ІСЬКОЇ РАДИ
36000. м. По.пава, пул. Соборності. 36. тел. (0532) 56-29-47 
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37 37 м-н Огнівка -  
м-н Новобудови

вул.Огнівська, вул.Івана Мазепи, 
вул.Європейська, 

вул.Небесної Сотні, вул.Сакко

38 38
м-н Огнівка -  
Інститут зв’язку
(через Центр)

вул.Огнівка, вул.Героїв АТО, вул,23 
Вересня, вул.Івана Мазепи, 

вул.Європейська, вул.Соборності, 
вул.Зіньківська

39 39 м-н Огнівка -  
м-н Левада

вул.Огнівська, вул.Героїв АТО, 
вул.23 Вересня, вул.Івана Мазепи, 

вул.Європейська, вул.Небесної Сотні, 
вул.Миру, пр.Вавілова

40 40 м-н Огнівка -  
Південний вокзал

вул.Огнівська, вул.Героїв АТО, 
вул.23 Вересня, вул.Івана Мазепи, 

вул.Європейська, вул.Небесної Сотні, 
вул. Миру

41 41 м-н Огнівка - з-д ГРЛ
(через Центр)

вул.Огнівська, вул.Європейська, 
вул.Соборності, 

вул.Маршала Бірюзова

42 42 м-н Огнівка -  
с.Залізничників

вул.Огнівська, вул.Олеся Гончара, 
вул.Шевченка, вул.Небесної Сотні, 

вул.Миру, вул.Князя Ігоря 
Святославича, вул.9 Травня, 

вул.Європейська, вул.Степового 
Фронту, вул.Огнівська

43

44

43

м-н Левада -  
м-н Половки -  
м-н Алмазний -  
м-н Левада

вул.Миру, вул.Небесної Сотні, 
вул.Соборності, 

вул.Маршала Бірюзова, 
вул.Великотирнівська, вул.Івана 

Мазепи, вул.Європейська, 
вул.Небесної Сотні, пр.Вавілова

44

м-н Левада -  
м-н Алмазний -  
м-н Половки -  
м-н Левада

вул.Небесної Сотні, 
вул.Європейська, вул.Івана Мазепи, 
вул.Великотирнівська, вул.Маршала 

Бірюзова, вул.Соборності, 
вул.Небесної Сотні, пр.Вавілова

45 45 Техуніверситет -  
м-н Огнівка

Першотравневий проспект, 
вул.Європейська, вул.Івана Мазепи, 

вул.Огнівська, вул.Симона Петлюри, 
Першотравневий проспект

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПОЛТАВСЬКОЇ М ІСЬКОЇ РАДИ 
36000. м. ГІодиша, вул. Соборності, 36. те.і. (0532) 56-29-47 
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46 46

Інститут зв’язку -  
м-н Половки -  
м-н Алмазний — 
Інститут зв’язку

вул.Зіньківська, вул.Маршала 
Бірюзова, вул.Івана Мазепи, 

вул.Європейська

47 47
Інститут зв’язку -  
м-н Огнівка
(через вул.Сінну)

вул.Зіньківська, вул.Соборності, 
вул.Сінна, вул.Європейська, 

вул.Огнівська

48 48 Інститут зв’язку — 
вул.Героїв Сталінграда

вул.Зіньківська, вул.Соборності, 
вул.Європейська, вул.Івана Мазепи, 

вул.Великотирнівська

49 49 Південний вокзал -  
с.Розсошенці

вул.Миру, вул.Небесної Сотні, 
вул.Європейська

50 50 Південний вокзал -  
Інститут зв’язку

вул.Миру, вул.Небесної Сотні, 
вул.Соборності, вул.Зіньківська

51 51

Південний вокзал -  
м-н Алмазний -  
м-н Половки -  
Південний вокзал

вул.Миру, вул.Небесної Сотні, 
вул.Європейська, вул.Івана Мазепи, 
вул.Великотирнівська, вул.Маршала 

Бірюзова, вул.Соборності, 
вул.Небесної Сотні, вул.Миру

52

53

— —

54

52

Південний вокзал -  
Центр -  м-н Половки -  
м-н Алмазний -  
Південний вокзал

вул.Миру, вул.Небесної Сотні, 
вул.Соборності, 

вул.Маршала Бірюзова, 
вул.Великотирнівська, вул.Івана 

Мазепи, вул.Європейська, 
вул.Небесної Сотні. вул.Миру

53 вул.Балакіна -  
м-н Огнівка

вул.Олеся Гончара, вул.Сінна, 
вул.Соборності, вул.Балакіна, 

вул.Європейська, вул.Івана Мазепи, 
вул.Огнівська

54
з-д ГРЛ -  Південний 
вокзал
(через Центр)

вул. Маршала Бірюзова, 
вул.Соборності, вул. Небесної Сотні, 

вул.Миру

55 55 з-д ГРЛ -  с.Розсошенці
(через м-н Алмазний)

вул.Маршала Бірюзова, 
вул.Великотирнівська, вул.Івана 

Мазепи, вул.Європейська

56 56 з-д ГРЛ -  с.Розсошенці
(через Центр)

вул.Маршала Бірюзова, 
вул.Соборності, вул.Європейська

57 57 з-д ГРЛ -  м-н Левада
(через Центр)

вул. Маршала Бірюзова, 
вул.Соборності, вул. Небесної Сотні, 

пр.Вавілова

ВИКОНАВЧИЙ КОМ ІТЕТ ПОЛТАВСЬКОЇ М ІСЬКОЇ РАДИ 
36000. м. Полтава, вул. Соборності. 36. гел. (0532) 56-20-47 

ІШр ://'гаи;і-рокауа. gov.ua. cancdarVTada-pollava.gov.ua 
Додаток до рішення виконавчого комітету П олтавської міської ради

с. 6 ч 7



58 58 с.Яр - м-н Алмазний -  
м-н Половки -  с.Яр

с.Яр, вул.Великотирнівська, вул.Івана 
Мазепи, вул.Європейська, 

вул.Соборності, вул.Маршала 
Бірюзова вул.Великотирнівська, с.Яр

59 59 с.Рибці -  м-н Браїлки вул.Агітаційна, вул.Гожулівська

60 60 с.Лісок - м-н Алмазний -  
м-н Половки - С.ЛІСОК

вул.Сакко, вул.Небесної Сотні, 
вул.Європейська, 

вул.Великотирнівська, 
вул.Маршала Бірюзова

61 61 с.Вакуленці -
вул. Героїв Сталінграда

вул.Івана Мазепи, вул.Європейська, 
вул.Небесної Сотні, вул.Сакко, 

вул.Патріотична

62 62

с.Вакуленці -  
м-н Половки “ 
м-н Алмазний -  
с.Вакуленці

вул.Сакко, вул.Небесної Сотні, 
вул.Соборності, 

вул. Маршала Бірюзова, 
вул.Великотирнівська, 

вул.Європейська

63 63 Сади-2 -  вул.Колійна

вул.Героїв АТО, вул.Івана Мазепи, 
вул.Європейська, вул.Небесної Сотні, 

вул.Миру, вул.Панянка, вул.Героїв 
Крут, вул.Колійна

64 64 Сади-2 -  м-н Левада
вул.Героїв АТО, вул.Івана Мазепи, 

вул.Європейська, вул.Небесної Сотні, 
пр.Миру, пр.Вавілова

65 65 Завод медскла -  с.Рибці
(через Алмазний, Половки)

вул.Європейська, вул.Івана Мазепи, 
вул.Великотирнівська, вул.Маршала 

Бірюзова

66 66 вул.Героїв Сталінграда 
-  с.ївонченці

вул.Івана Мазепи, вул.Європейська, 
вул.Соборності, вул.Зіньківська, 

л вул.9 Січня

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів О.Чепурко

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
36000, м. Полтава, вул. Соборності, 36, тел. (0532) 56-29-47 

http://rada-poltava.gov.ua, cancelar@rada-poltava.gov.ua 
Додаток до рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради
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