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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від «08» листопада 2012 року                                   № 942 
 

м. Кіровоград 
 
 
Про затвердження мережі 
автобусних маршрутів загального 
користування м. Кіровограда 
 

Керуючись ст. 140-146 Конституції України, ст. 30 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 7 Закону України  
“Про автомобільний транспорт”, пунктом 14 Правил  надання послуг 
пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176   (зі змінами та 
доповненнями), наказом  Міністерства транспорту та зв’язку України від          
12 квітня 2007 року  № 285 «Про затвердження Порядку визначення класу 
комфортності автобусів, сфери їх використання за видами сполучень та 
режимами руху»,   виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 
 1.Затвердити мережу автобусних маршрутів загального користування          
м. Кіровограда,  що  додається. 

2.Визнати такими, що втратили чинність: 
пункти 1, 3 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

від  14 липня 2004 року № 1121 «Про затвердження мережі автобусних 
маршрутів загального користування м. Кіровограда»;  

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                      
від   08 вересня 2004 року № 1379 «Про внесення змін до пункту 26 мережі 
автобусних маршрутів загального користування м. Кіровограда, затвердженої 
рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 14.07.2004 року № 1121»; 

пункти 1, 3 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
від 08 жовтня 2004 року № 1510 «Про затвердження автобусного маршруту        
№ 120 «Вул. Пацаєва (КРЕП № 5) – Лісопаркова»; 

пункти 1, 3 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
від 08 жовтня 2004 року № 1511 «Про затвердження автобусного маршруту        
№ 134 «Вул. Генерала Жадова – 1-й оптовий ринок»; 
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 пункти 1, 3 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради від 08 жовтня 2004 року № 1513 «Про затвердження автобусного 
маршруту  № 101 «Вул. Генерала Жадова – СТО № 1»; 

пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 10 листопада 2004 року № 1688 «Про затвердження автобусного 
маршруту № 111 «Ст. Балашівка – площа Б. Хмельницького»; 

пункти 1, 3 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 08 грудня 2004 року № 1798 «Про затвердження автобусного маршруту          
№ 120 «Вул. Пацаєва (КРЕП № 5) – Лісопаркова»; 

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від              
22 грудня 2004 року № 1889 «Про внесення змін до рішень виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 14.07.2004 року № 1121 та від 
14.01.2004 року № 3»; 

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                     
від 22 грудня 2004 року № 1891 «Про внесення змін до рішень виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 14.01.04   № 3 та від 14.07.04          
№ 1121»; 

пункти 1, 2 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
від   23 лютого 2005 року № 288 «Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 14.01.2004 року № 3 та                        
від 14.07.2004 року № 1121»;                                                                                                                               

пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 13 квітня 2005 року № 481 «Про внесення змін до рішень виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 14.07.2004 року № 1121»; 

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                      
від  28 грудня 2005 року № 1751 «Про внесення змін до пункту 21 мережі 
автобусних маршрутів загального користування м. Кіровограда, затвердженої 
рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 13.04.2005 року № 481»; 

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                      
від 25 січня 2006 року № 93 «Про внесення змін до пункту 10 мережі 
автобусних маршрутів загального користування м. Кіровограда, затвердженої 
рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 14.07.2004 року № 1121»; 

пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 09 серпня 2006 року  № 1002 «Про внесення змін до пункту 29 мережі 
автобусних маршрутів загального користування м. Кіровограда, затвердженої 
рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 14.07.2004 
року № 1121»; 

пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 18 жовтня 2006 року № 1277 «Про затвердження тимчасового  
автобусного маршруту  № 45-а «Сел. Гірниче – площа Богдана 
Хмельницького» у звичайному режимі руху»; 

пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 18 жовтня 2006 року № 1278 «Про затвердження тимчасового  
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автобусного маршруту  № 104-а «Вул. Барболіна – ВАТ «Птахокомбінат» у 
звичайному режимі руху»; 

пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 19 грудня 2006 року № 1635 «Про затвердження автобусного маршруту 
№ 1-а «101-й мікрорайон - Лісопаркова»; 

пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від   19 грудня 2006 року № 1636 «Про затвердження автобусного маршруту          
№ 3-а «Вул. Космонавта Попова – Залізничний вокзал»; 

пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від  18 січня  2007 року № 65 «Про затвердження тимчасового автобусного 
маршруту   № 123-а «Залізничний вокзал – Завадівка»; 

пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від               
18 січня  2007 року № 66 «Про затвердження тимчасового автобусного 
маршруту   № 45-б «Сел. Гірниче – Залізничний вокзал»; 

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                      
від  06 березня 2007 року № 317 «Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 18 січня  2007 року № 65                 
«Про затвердження тимчасового автобусного маршруту № 123-а 
«Залізничний вокзал – Завадівка»; 

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                      
від  06 березня 2007 року № 318 «Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від  18 січня  2007 року  № 66                 
«Про затвердження тимчасового автобусного маршруту № 45-б                     
«Сел. Гірниче – Залізничний вокзал»; 

пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 13 квітня 2007 року № 517 «Про затвердження тимчасового автобусного 
маршруту № 123-а «Завадівка – Ковалівка – Завадівка»; 

пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 13 квітня 2007 року № 519 «Про затвердження  тимчасового автобусного 
маршруту № 45-б «Сел. Гірниче – Залізничний вокзал»; 

пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 18 квітня 2007 року № 524 «Про затвердження тимчасового автобусного 
маршруту № 2 «Лелеківка БУ – вул. Генерала Жадова»; 

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                      
від 28 лютого 2008 року № 218 «Про внесення змін до пункту 17 мережі 
автобусних маршрутів загального користування м. Кіровограда, затвердженої 
рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 14.07.2004 
року № 1121»; 

пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від  12 березня 2008 року № 362 «Про затвердження міського автобусного 
маршруту № 46 «Сел. Гірниче – площа Богдана Хмельницького»; 

пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від  12 березня 2008 року № 363 «Про затвердження міського автобусного 
маршруту № 104-п  «Площа Богдана Хмельницького – Критий ринок»; 
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пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 15 квітня  2008 року № 555 «Про затвердження міського автобусного 
маршруту № 2   «Лісопаркова – вул. Генерала Жадова»; 

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                    
від   19 вересня   2008 року № 1433 «Про визнання таким, що втратило 
чинність, рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради              
від  10 вересня 2008 року № 1069»; 

пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від  23 вересня  2008 року № 1495 «Про затвердження   автобусного 
маршруту  № 115   «Масляниківка – площа Богдана Хмельницького»; 

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                      
від 13 жовтня  2008 року № 1533 «Про внесення змін до   рішення  
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 14.07.2004 року                
№ 1121»; 

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                      
від 27 жовтня  2008 року № 1689 «Про внесення змін до   рішення  
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 14.07.2004 року               
№ 1121»; 

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                      
від 22 грудня  2008 року № 1986 «Про внесення змін до   рішення  
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 14.07.2004 року             
№ 1121»; 

пункти 1, 2 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
від 12 березня  2009 року № 396 «Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 14 липня 2004 року  № 1121»; 

пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 13 травня 2009 року № 673 «Про тимчасове затвердження  нового 
автобусного маршруту»; 

пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 26 жовтня 2009 року № 1246 «Про тимчасове затвердження  нового 
автобусного маршруту»; 

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                      
від 26 жовтня   2009 року № 1247 «Про внесення змін до пункту 32 мережі 
автобусних маршрутів загального користування м. Кіровограда, затвердженої   
рішенням  виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 13 квітня 
2005 року № 481»; 

пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 26 жовтня 2009 року № 1248 «Про призначення тимчасового  перевізника 
за автобусним маршрутом загального користування № 115 «Масляниківка-
Залізничний вокзал»; 

пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 14 грудня  2009 року № 1384 «По внесення змін до рішень виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 14.01.2004 року № 3 та                        
від 14.07.2004 № 1121»; 
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пункти 1, 2 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
від 14 грудня 2009 року № 1385 «Про внесення змін до пункту 23 мережі 
автобусних маршрутів загального користування, затвердженої рішенням  
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 14.07.2004 року             
№ 1121»; 

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                     
від 14 грудня 2009 року № 1386 «Про внесення змін до рішення  виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 26 жовтня 2009  року № 1246»; 

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                       
від 05 лютого 2010 року № 100 «Про внесення змін до  рішення  виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 12 березня 2008  року № 362»; 

пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 09 березня 2010 року № 210 «Про затвердження автобусного маршруту           
№ 18 «Центральний ринок – Велика Балка»; 

пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 27 вересня 2010 року № 920 «Про затвердження тимчасового автобусного 
маршруту № 20 «Райцентр – вул. Генерала Жадова»; 

пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 07 квітня 2011 року № 327 «Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 14 квітня 2010 року № 319             
«Про затвердження реєстру автобусних маршрутів загального користування 
м. Кіровограда»; 

пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради         
від 02 серпня 2011 року № 735 «Про затвердження тимчасового автобусного 
маршруту № 19 «Вул. Варшавська (КХП № 2) – 101-й мікрорайон»; 

пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 02 серпня 2011 року № 736 «Про затвердження тимчасового автобусного 
маршруту № 40-п «Вул. Героїв Сталінграда – пл. Б. Хмельницького                 
(ч/з Ковалівку)»; 

пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 02 серпня 2011 року № 739 «Про затвердження тимчасового автобусного 
маршруту № 43 «Салганні піски – Лісопаркова»;  

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                
від 20 вересня 2011 року № 945 «Про внесення доповнень до рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 2 серпня 2011 року № 
735»; 

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                  
від 11 жовтня 2011 року № 1007    «Про внесення змін до пункту 33 мережі 
автобусних маршрутів загального користування, затвердженої рішенням  
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 14.07.2004 року                
№ 1121»; 

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                  
від 27 грудня  2011 року № 1254    «Про внесення змін до пункту 15 мережі 
автобусних маршрутів загального користування, затвердженої рішенням  
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виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 14.07.2004 року                
№ 1121»; 

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                  
від 27 грудня  2011 року № 1255    «Про внесення змін до пункту 39 мережі 
автобусних маршрутів загального користування, затвердженої рішенням  
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 14.07.2004 року                
№ 1121»; 

пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради      
від 14 лютого 2012 року № 120 «Про затвердження тимчасових автобусних 
маршрутів»; 

пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 17 квітня 2012 року № 300 «Про затвердження тимчасового автобусного 
маршруту № 7 «Облонкодиспансер – Лісопаркова»; 

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                
від 10 липня 2012 року № 567 «Про внесення змін та доповнень до рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 14 лютого 2012 року 
№ 120»; 

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                
від 13 липня 2012 року № 603  «Про внесення змін та доповнень до рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 14 лютого 2012 року 
№ 120». 

3. Договори № 30/07 від 29 серпня 2008 року на перевезення пасажирів 
на автобусному маршруті загального користування № 1, № 27/07                        
від 28 серпня 2008 року  на перевезення пасажирів на автобусному маршруті 
загального користування № 9-А,  вважати дійсними до завершення терміну їх 
дії. 
 4. Відділу по роботі із засобами масової інформації (Якунін С.В.) 
інформувати населення згідно з пунктом 1 даного рішення.   

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на першого  
заступника міського голови Дзядуха В.О. 
 
 
Міський голова           О. Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гонтарь  24 48 00 
 


