
Зміни та доповнення до графіка руху 
на міських автобусних маршрутах загального користування по маршрутам №№ 9, 14, 16, 17, 18, 18/1 

(діє з 01 червня по 15 жовтня) 
  

Номер та назва 
маршруту 

Час виконання рейсів з 
кінцевих зупинок   
(* - крім вихідних) 

У т.ч. пільгові перевезення у робочі дні тижня на весняно-літній 
дачний сезон ( « - пів рейсу) 

вівторок середа четвер п’ятниця 
1 2 3 4 5 6 

Маршрут № 9 
«вул. Весняна – 
просп. Соборний 

– з/вокзал –  
сан. «Гірник» –  

з/вокзал –
просп. Соборний 
– вул. Весняна» 

з вул. Весняної:  
05-55*; 07-25; 09-15; 
10-55 (субота, неділя); 
14-10; 15-55;17-35;  
19-15 (з 01.06 до 15.10) 
 
від сан. «Гірник»:  
06-50*; 08-25;10-05; 
11-55 (субота, неділя); 
15-10; 16-45;18-30;  
20-00 (з 01.06 до 15.10) 

з вул. Весняної: 
  05-55*»; 09-15»

 
 
 

від сан. 
«Гірник»: 

10-05»; 15-10»; 
18-30» 

  
 

з вул. Весняної:
05-55*»; 09-15» 

 
 
 

від сан. 
«Гірник»: 

10-05»;15-10»;  
18-30»  

 
 
 

Маршрут № 14 
«пл. Покровська - 

Депо» 

від пл. Покровської:  
07-00; 15-00  
 

від  Депо: 13-30; 19-00  
(крім понеділка, п’ятниці) 

 
 

від зуп. Депо     
13-30»; 19-00» 

 
 

від зуп. Депо     
13-30»; 19-00» 

 
 

від зуп. Депо     
13-30»; 19-00» 

 
 

Маршрут № 16 
«Пролісок - 

з/вокзал  
– дит.  лікарня - 

с. Звенигородка – 
дит. лікарня  
– з/вокзал  

- Пролісок» 

від Проліску:  
06-15@; 08-35; 17-44@. 
 
із с. Звенигородки:  
07-20; 09-35; 18-20 (до 
з/вокзалу). 

06-15» 
 
 

09-35» 

06-15» 
 
 

09-35» 

06-15» 
 
 

09-35» 

06-15» 
 
 

09-35» 

Маршрут № 17 
«Пролісок – 
з/вокзал –

c.Олександро-
Степанівка - 

с.Звенигородка – 
з/вокзал - 
Пролісок» 

від Проліску:  
10-55; 13-15@; 15-15.  
 
із с. Звенигородки: 
11-35; 14-00; 16-10;   
@ -  через  
Олександро - Степанівку 

13-15» 
 
 

14-00» 

13-15» 
 
 

14-00» 

13-15» 
 
 

14-00» 

13-15» 
 
 

14-00» 

Маршрут № 18 
«Пролісок – 
з/вокзал – 

с.Марто-Іванівка 
– з/вокзал - 
Пролісок» 

від з/ вокзалу 06-20;  
від Проліску: 07-47; 09-40; 
11-10; 12-45 (від маг. 
«ВАРТО»); 14-10; 16-00; 
18-00. 
 
Із с. Марто-Іванівки:  
07-00; 08-35; 10-30; 12-00; 
13-30; 15-00; 17-00; 18-40 

від Проліску:  
07-47»; 11-10» 

 
 

від вул.  
Самохвалова: 
08-35»; 17-00» 

 

від Проліску:  
07-47»; 11-10» 

 
 

від вул.  
Самохвалова: 
08-35»; 17-00» 

 

 
 



2 
Маршрут № 18/1 

«Пролісок - 
з/вокзал – 

с. Марто-Іванівка 
– 

з/вокзал – 
Пролісок» 

від з/вокзалу: 05-45*; від 
Проліску: 07-03*; 08-40*; 
12-10*; 15-05*; 16-50* 
 
Із с. Марто-Іванівки:  
06-25*; 07-55*; 09-30*;  
13-05*; 16-00*; 17-30* 

 від Проліску: 
05-45*»;12-10*» 

 
від вул. 

Самохвалова 
07-55*»;17-30*» 

 

від Проліску:  
05-45*»;12-10*» 

 
від вул. 

Самохвалова 
07-55*»;17-30*» 

 
Примітка:  

1. Перевезення пасажирів здійснювати згідно вимог постанов Кабінету Міністрів 
України від 20.05.2020 № 392, від 03.06.2020 № 435 та за умови забезпечення водіїв засобами 
індивідуального захисту та за умови використання таких засобів індивідуального захисту 
пасажирами під час перевезення, в межах кількості місць для сидіння, передбаченої 
технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних 
документах на цей транспортний засіб, а також дотримання відповідних санітарних та 
протиепідемічних заходів в автомобільному транспортному засобі, що здійснює регулярні 
пасажирські перевезення на міських маршрутах. 

2. Пільгові перевезення здійснюються на автобусних маршрутах згідно з наданим 
графіком. 

3. На всіх рейсах та всіх маршрутах безкоштовно перевозяться: учасники Великої 
Вітчизняної війни та інваліди війни, учасники бойових дій, особи з інвалідністю з ураженням 
опорно-рухового апарату, інваліди по зору із супровідником, інваліди дитинства (не більше 
однієї особи, яка супроводжує інваліда І групи або дитину-інваліда), діти – сироти та діти з 
багатодітних сімей у шкільний час та дні навчання – на навчання та з навчання. 

4. * - рейси у всі дні, крім вихідних. 
5. @ - рейси на маршруті № 17 виконуються через с. Олександро–Степанівку. 

 
 
 


