Виконавчий комітет
Миргородської міської ради
Полтавської області

РІШЕННЯ

від _______________2017р.

№__________

Про затвердження переліку
назв зупинок громадського
транспорту в м. Миргороді
Відповідно до ст. 30, ст. 52, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", п. 28 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту,
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176, п. 4.6. Правил
розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту,
затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному
господарству, керуючись Законом України "Про присвоєння юридичним особам та
об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат,
назв і дат історичних подій", з метою запровадження озвучення назв зупинок у салонах
транспортних засобів і GPS-контролю за рухом громадського транспорту, та з метою
покращення якості пасажирських перевезень виконавчий комітет міської ради
в и р і ш и в:
1. Затвердити перелік назв зупинок громадського транспорту в м. Миргороді
(додаток 1).
2. Відділу житлово – комунального господарства міської ради (Коркішко М.О.)
встановити на зупинках громадського транспорту комунальної власності відповідні
вказівні знаки з найменуванням зупинки.
3. Відділу економічного прогнозування та туризму (Голуб О.В.) забезпечити
застосування власних назв зупинок громадського транспорту для їхнього виділення і
розпізнавання під час організації пасажирських перевезень.
4. Дане рішення оприлюднити шляхом розміщення на офіційному веб - сайті
Миргородської міської ради.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Швайку С.О. та заступника міського голови Павленка С.В..

Міський голова

С.П.Соломаха

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Миргородської міської ради
від "__"_________2017 року
№_____
Перелік назв зупинок громадського транспорту в м. Миргороді
Назва
мікрорайону
Промисловий

№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Мінзаводський

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

вул. Багачанська (р-н №60)
(кінцева)
вул. Багачанська (р-н №32) (на
кругу)
вул. Хорольська (р-н № 7-19)
(навпроти) (шляхопровід)
вул. Хорольська парна (р-н вул.
Гурина,8) (шляхопровід)
вул. Петрівська (кладовище)
вул. Петрівська (р-н №15)
вул. Хорольська (р-н №35)
вул. Хорольська (р-н №44)
вул. Хорольська (р-н №48)
(коноплезавод)
вул. Свидницького (р-н №1)
вул. Свидницького (р-н №4)
вул. Мінзаводська (р-н №1) (парна,
район буд. №100)
вул. Мінзаводська (р-н №3)
вул. Залізнична (р-н №19)
вул. Залізнична (р-н №20)
вул. Шишацька,26 (парна)
вул. Спартаківська (р-н №17)
вул. Шишацька (р-н №119)
вул. Гоголя (р-н №6)

20

вул. Гоголя (р-н №5)

21

вул. Сорочинська (навпроти №258)
(непарна)
вул. Сорочинська (р-н №233)
вул. Сорочинська (р-н №257)
вул. Сорочинська (р-н №146)
вул. Сорочинська (р-н №258)
(кінцева)
вул. Довге Озеро (р-н №1)
вул. Довге Озеро (р-н №2)
вул. Довге Озеро (р-н №25)
вул. Довге Озеро (р-н №40)
вул. Довге Озеро (р-н №45)

22
23
24
25
Почапці

Адреса зупинки

26
27
28
29
30

Назва зупинки
вул. Багачанська
(кінцева)
Авіамістечко
вул. Хорольська
вул. Гурина
Каплиця
вул. Петрівська
ПАТ "Армапром"
Комбікормовий завод
вул. Хорольська (кінцева)
вул. Свидницького
вул. Свидницького
Завод мінеральних вод
вул. М. Семенка
Залізничний вокзал
Залізничний вокзал
Нафтобаза
вул. Спартаківська
вул. Шишацька
ЗОШ № 3
ЗОШ №3
Нафтомістечко
вул. Сорочинська
вул. Енергетиків
Ветлікарня
Нафтомістечко
вул. Корсунського
вул. Корсунського
вул. Миргородська
вул. Молодіжна
вул. Сластьона

31
32
33
34
Центральний

35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

вул. Гоголя (р-н №72)
вул. Гоголя (р-н №103)
вул. Гоголя (р-н №96/8)
вул. Гоголя (р-н №131)
вул. Гоголя (р-н №112)
вул. Гоголя (р-н №147)
вул. Воскресінська (р-н №6)

вул. Сластьона
ДНЗ №7
ДНЗ №7
вул. Київська
Почапці (кінцева)
вул. Гурамішвілі
вул. Гурамішвілі
вул. Вокзальна
вул. Вокзальна
провул. Наріжного
провул. Наріжного
резервна
Сквер Котляревського
Сквер Котляревського
Україна
Україна
Пошта
"Лакомка"
Курорт "Миргород"
Центр
Центральний ринокавтовокзал
Районна бібіліотека
Сквер Слави
Санаторій "Слава"

57
58

вул. Кашинського (р-н №20)
вул. Гоголя (р-н №147-А)
вул. Харківка (р-н №2)
вул. Харківка, парна (р-н вул.
Грекова, 77)
вул. Харківка, непарна сторона (на
розі вулиць Харківка та Єрківська)
вул. Харківка (р-н №1 (23))
вул. Гоголя (р-н №161)

59

вул. Гоголя (р-н №124)

60

вул. Гоголя (р-н №148)

61
62

вул. Гоголя (р-н №175)
вул. Гоголя (р-н №179)

Харківка
Миргородський
хлібозавод
Миргородський
хлібозавод
Художньо – промисловий
коледж
Стадіон «Старт»
Військова частина

63
64
65
66
67
68

вул. Гоголя, 156
вул. Гоголя (р-н №172)
вул. Гоголя (р-н №181/1)
вул. Гоголя (р-н №176)
вул. Гоголя (р-н №188)
вул. Гоголя (р-н №206) (кінцева)

Військова частина
Лікарня
Лікарня
"Анастасія"
вул. Комишнянська
Зінчаші

52
53
54
55
56
Спортивний

вул. Довге Озеро (р-н №72)
вул. Довге Озеро (р-н №67)
вул. Довге Озеро (р-н № 96 (92))
на розі вулиць Почапці та
Київської
вул. Почапці (р-н №36)
вул. Гурамішвілі (р-н №205)
вул. Гурамішвілі (на розі вулиць
Гурамішвілі та Сорочинської)
парна (кладовище)
вул. Гурамішвілі (р-н №20)
вул. Гурамішвілі (р-н №95)
вул. Гурамішвілі (р-н №131)
вул. Гурамішвілі (парна,
кладовище)
вул. Гурамішвілі (р-н №143)
(магазин)
вул. Гоголя (р-н №36)
вул. Гоголя (р-н №47)

вул. Грекова
Сквер Ветеранів

69
70
71
72

Лісок

Личанка

73
74
75
76
77
78

вул. Миргородських
Дивізій (кладовище)
вул. Миргородських дивізій (р-н
№12)
вул. Миргородських дивізій
(навпроти №12)
вул. Миргородських дивізій(р-н
№20)
вул. Озерна (парна)
вул. Озерна (непарна)
вул. Тичини (р-н №66)
вул. Українська (р-н №58)
вул. Котляревського (р-н №59)
вул. Котляревського (р-н №171)
(кінцева)

79

вул. Боровиковського

80

81

вул. В.Василевської (підпадає під
перейменування згідно закону
України)
вул. Личанська (р-н №60)

82

вул. Личанська (р-н №160 (121))

83

провул. Королівщина або
вул. Красно сільська (р-н №29)
вул. Стаднянська
або вул. Козацька (р-н №48)
вул. Козацька (р-н №117 (93))

84
85

вул. Миргородських
дивізій
Санаторій ім. М.Гоголя
Санаторій ім. М.Гоголя
Багатогалузеве
підприємство ПрАТ ЛОЗ
"Миргородкурорт"
ЗОШ №1
ЗОШ №1
вул. Тичини
Санаторій МРЦ МВС
вул. Нафтовиків
вул. Котляревського
(кінцева)
Лісок
вул. М.Микиші
Центр культури та
дозвілля
вул. Загородня
Королівщина
Стадня
вул. Козацька
провул. Сотенний
вул. Красносільська

90

вул. Козацька (р-н №167)
вул. Єрківська (р-н №1)
(кладовище)
вул. Єрківська (р-н №31)
вул. Єрківська (р-н №41) перех вул.
Колгоспна (щебенева підсипка,
асфальт)
вул. Єрківська (р-н №87)

91
92
93
94

вул. Лікарняна (р-н №1)
вул. Козацька (р-н №22/1)
вул. Гоголя (р-н №259)
вул. Гоголя (р-н №213-а)

Дитяча лікарня
Лісгосп
вул. Комишнянська
"Бедрик"

86
87
88
89

Керуюча справами

Церква Іоанна Богослова
вул. Колгоспна

Дранки

А.Б.Нікітченко

