
65е "просп.  Жуковського (сел. 
Жуковського) – ст. м. "Держпром"

просп. Жуковського (сел. Жуковського) - вул. Академіка Проскури - вул. Чкалова - вул. 
Жилярді - вул. Героїв Праці - вул. Героїв Парці, 9 (ТРЦ "Дафі") з 7-00 до 14-00

55е "вул. Наталії Ужвій – просп. 
Перемоги (коло трамваю)" тимчасово призупинити роботу маршруту з 6-00 до 9-00

55е "вул. Ужвій Наталії – просп. 
Перемоги (коло трамваю)"

вул. Ужвій Наталії - вул. Гвардійців-Широнінців - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - вул. 
Матюшенка - узвіз Весніна - вул. Весніна - м-н Першого Травня - вул. Сумська - вул. 
Дерев'янка – вул. Космонавтів - вул. Двадцять Третього Серпня - вул. Клочківська – 
просп. Перемоги (коло трамвая)

з 9-00 до 14-00

263е просп. Ювілейний (602 м/р) – вул. 
Клочківська (УкрНДІ Протезування) тимчасово призупинити роботу маршруту з 6-00 до 9-00

263е просп. Ювілейний (602 м/р) – вул. 
Клочківська (УкрНДІ Протезування)

просп. Ювілейний (602 м/р) - вул. Гвардійців-Широнінців - вул. Героїв Праці - вул. 
Шевченка - вул. Матюшенка - узвіз Весніна - вул. Весніна - м-н Першого Травня - вул. 
Сумська - вул. Дерев'янка і далі за маршрутом 

з 9-00 до 14-00

17е "вул. Світла (533 м/р) – пров. 
Балакірєва"

вул. Світла (533м/р) - вул. Героїв Праці - вул. Жилярді - вул. Чебишева - вул. Чкалова - 
вул. Рудіка з 6-00 до 9-00

17е "вул. Світла (533 м/р) – пров. 
Балакірєва"

вул. Світла (533м/р) - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - вул. Матюшенка - узвіз Весніна -
м-н Першого Травня - вул. Сумська - вул. Дерев'янка - вул. Балакірєва - пров. Балакірєва 
(лікарня швидкої невідкладної допомоги)

з 9-00 до 14-00

271е "ст. м. «Академіка Барабашова" – 
"МЕТРО Кеш енд Кері Україна" тимчасово призупинити роботу маршруту з 6-00 до 9-00

271е "ст. м. «Академіка Барабашова" – 
"МЕТРО Кеш енд Кері Україна"

ст. м. "Академіка Барабашова"- вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - вул. 
Шевченка - вул. Матюшенка - узвіз Весніна - вул. Весніна - м-н Першого Травня - вул. 
Сумська - вул. Дерев'янка - вул. Ахсарова - просп.  Людвіга Свободи - «МЕТРО Кеш енд 
Керрі Україна»

з 9-00 до 14-00

33е "ст. м. "Держпром" - вул. 
Астрономічна (Військове містечко)" тимчасово призупинити роботу маршруту з 7-00 до 14-00

278е
"вул. Конарєва (Південний вокзал) – 

вул. Астрономічна (Військове 
містечко)"

тимчасово призупинити роботу маршруту з 7-00 до 14-00

302е "пр. Жуковського (сел. Жуковського) 
– ст. м. "Холодна Гора" тимчасово призупинити роботу маршруту з 7-00 до 9-00 

302е "пр. Жуковського (сел. Жуковського) 
– ст. м. "Холодна Гора"

просп.  Жуковського (сел. Жуковського) – вул. Академіка Проскури – вул. Чкалова - вул. 
Жилярді - вул. Шевченка - вул. Матюшенка - узвіз Весніна - вул. Весніна - м-н Першого 
Травня - вул. Сумська - вул. Дерев’янка – вул. Двадцять Третього Серпня – вул. 
Клочківська – Новоіванівський міст  – вул. Конарєва – вул. Полтавський Шлях – вул. 
Клапцова – Григорівське шосе -  вул. Дудинської - вул. Полтавський Шлях - ст.м."Холодна 
гора" (у зворотному напрямку:- вул. Полтавський Шлях і далі за маршрутом)

з 9-00 до 14-00

202е Центральний ринок (вул. Різдвяна) 
– вул. Рудика тимчасово призупинити роботу маршруту з 7-00 до 15-00

289е "ст. м. "Пушкінська" – 13-е міське 
кладовище" тимчасово призупинити роботу маршруту з 7-00 до 9-00 

241е "вул. Шишківська, 8 – м-н Конституції" тимчасово призупинити роботу маршруту з 6-00 до 9-00

час зміни або 
припинення роботи 
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