
 
Зміни та доповнення  

до графіку руху на міських автобусних маршрутах загального користування  
по маршрутам №№: 2/1, 2/2, 3/2, 4/2, 9, 11, 14, 17, 18, 81/3. 

 

Номер та назва 
маршруту 

Пільгові перевезення у робочі дні тижня 
 (» - пів рейсу, * - крім вихідних) 

понеділок вівторок середа четвер п’ятниця 
Маршрут № 2 
графік руху  1 

«З/вокзал –мкрн. 
Перемога – 

Байдаківський 
мкрн. – з/вокзал» 

09-35*; 15-30*; 
18-20 » - пів 
пільгового 

рейсу від мкрн. 
Байдаківський 
до з/вокзалу 

09-35*; 15-30*; 
18-20 » - пів 

пільгового рейсу 
від мкрн. 

Байдаківський 
до з/вокзалу 

 

09-35*; 15-30*; 
18-20 » - пів 
пільгового 

рейсу від мкрн. 
Байдаківський 
до з/вокзалу 

 

Маршрут № 2 
графік руху  2 

«З/вокзал –мкрн. 
Перемога – 

Байдаківський 
мкрн. – з/вокзал» 

19-20 » - пів 
пільгового 

рейсу від мкрн. 
Байдаківський 

 

08-50*, 16-00*, 
19-20 » - пів 
пільгового 

рейсу від мкрн. 
Байдаківський 

 

08-50*, 16-00*, 
19-20 » - пів 
пільгового 

рейсу від мкрн. 
Байдаківський 

Маршрут № 3 
Графік руху 2 

«З/вокзал – 
Байдаківський 

мкрн – 
Перемозький 

мкрн. – з/вокзал» 

06-00*, 11-35*  06-00*, 11-35*  06-00*, 11-35* 

Маршрут № 4 
графік руху 2 
«З/вокзал –

Байдаківський 
мкрн. – 

мкрн. Перемога 
– з/вокзал»  

07-00*» - пів 
рейсу від 

з/вокзалу до 
мкрн. 

Байдаківський 
 

07-00*» - пів 
рейсу від 

з/вокзалу до 
мкрн. 

Байдаківський; 
 

08-20*; 14-20* 
 

 

07-00*» - пів 
рейсу від 

з/вокзалу до 
мкрн. 

Байдаківський; 
 

08-20*; 14-20* 
 

 

Маршрут № 9 
«Вул. Весняна – 
пр. Соборний – 
з/вокзал –сан. 

Гірник – з/вокзал 
– пр.Соборний – 

вул. Весняна» 

з вул. Весняна: 
05-55*»; 9-15*» 

 
від сан. 

“Гірник”: 
10-05*»;16-45*» 

з вул. Весняна: 
05-55*»; 9-15*» 

 
від сан. 

“Гірник”: 
10-05*»;16-45*» 

 

з вул. Весняна: 
05-55*»; 9-15*» 

 
від сан. 

“Гірник”: 
10-05*»;16-45*» 

 

Маршрут № 11 
« Вул. Весняна – 

вул. Садова –
З/вокзал –             

14-й мкрн.» 

9-30*»;16-20*» 
 

8-50*»; 15-20*» 

 
 

10-40*»; 16-20*» 
 

8-50*»; 14-10*» 

 
 

10-40*»; 16-20*» 
 

8-50*»; 14-10*» 

Маршрут № 14 
«пл. Покровська 

- Депо» 
 від зуп. Депо     

13-30»; 19-00» 
від зуп. Депо     

13-30»; 19-00» 
від зуп. Депо     

13-30»; 19-00» 
від зуп. Депо     

13-30»; 19-00» 

Маршрут № 17 
«Пролісок – 
з/вокзал –

c.Олександро-
Степанівка - 

с.Звенигородка – 
з/вокзал - 
Пролісок» 

 

від з/вокзалу: 
05,30» @; 

від зуп. 
Пролісок:  

13-15 
 

08-25»; 14-00 

 

від з/вокзалу: 
05,30» @; 

від зуп. 
Пролісок:  

13-15 
 

08-25»; 14-00 

 



2 
Маршрут № 18 

«Пролісок-
з/вокзал – 

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

від зуп. 
Пролісок:  
07-47*» 

 
від вул. 

Самохвалова: 
17-00*» 

від зуп. 
Пролісок:  

07-47*»; 11-10*» 
 

від вул. 
Самохвалова: 

08-35*»; 17-00*» 

 

від зуп. 
Пролісок: 

07-47*»; 11-10*» 
 

від вул. 
Самохвалова: 

08-35*»; 17-00*» 

 

Маршрут № 81 
графік руху 3 

«А/вокзал – сел. 
Олександрійське

» 

 05-00*» (з пл. 
Покровської) 

05-00*» (з пл. 
Покровської) 

05-00*» (з пл. 
Покровської) 

05-00*» (з пл. 
Покровської) 

 
Примітка. 
1. Пів пільгового рейсу о 18-20 по маршруту 2/1, о 19-20 по маршруту № 2/2 виконується 

від зупинки «Оптова база» (мкрн. Байдаківський) до залізничного вокзалу. 
2. Пів пільгового рейсу о 07-00 по маршруту 4/2 виконується від зупинки «Залізничий 

вокзал» до зупинки «Оптова база» (мкрн. Байдаківський). 
3. Пів пільгового рейсу о 05-00 по маршруту № 81/3 виконується від пл. Покровської до 

зуп. «Кінцева» у сел. Олександрійське. 
4. Пів пільгового рейсу о 13-30 та 19-00 по маршруту № 14 виконується від зупинки                  

«Депо» до зупинки «пл. Покровська». 
5. @ - маршрути проходять через с. Олександро – Степанівку. 

 
 
 
 
 
  
 


