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Інформація для абітурієнтів Дніпропетровська область 

№ 

п/п 
Назва пункту ЗНО 

Фактична адреса 

пункту ЗНО 

Можливі варіанти проїзду до пункту ЗНО (із зазначенням назв зупинок, типу 

громадського транспорту, номерів (назв) маршрутів громадського транспорту) 

з автовокзалу(-ів) із залізничного вокзалу 
інші можливі варіанти 

проїзду до пункту ЗНО 

1 

Комунальний заклад освіти 

«Середня загальноосвітня  

школа № 8» 

Дніпровської міської ради 

м. Дніпро, 

вул. Прапорна, 23 

 

Амур 

Нижньодніпровський 

район 

Перейти на площу 

Старомостова 

(ім. Островського): 

тролейбус № 3; 

маршрутні таксі  

№ 31,149  по проспекту 

Слобожанський (Правди) 

до зупинки  

«вул. Донецька» 

Перейти на площу 

Старомостова 

(ім. Островського): 

тролейбус № 3; 

маршрутні таксі  

№ 31,149  по проспекту 

Слобожанський (Правди) до 

зупинки  

«вул. Донецька» 

З центру всі маршрутні таксі,  

які виконують рейси  по 

проспекту Слобожанському 

 (ім. газети «Правда»),  

до зупинки «вул. Донецька» 

2 

Комунальний заклад освіти 

"Спеціалізована школа № 44 

природничо-медичного 

профілю" Дніпровської 

міської ради 

м. Дніпро, 

вул. Софії Ковалевської, 

6   

Амур 

Нижньодніпровський 

район 

Перейти на площу 

Старомостова 

(ім. Островського): 

тролейбус № 3, 

 маршрутні таксі № 31, 

149 до зупинки  магазин 

«Океан»;  

маршрутні таксі № 124А, 

125 до зупинки 

«Калинівський ринок»  

Перейти на площу 

Старомостова 

(ім. Островського): 

тролейбус № 3, маршрутні 

таксі № 31, 149 до зупинки  

магазин «Океан»;  

маршрутні таксі № 124А, 

125 до зупинки 

«Калинівський ринок» 

Будь-які міжміські 

маршрутні таксі, які 

виконують рейси по 

проспекту Слобожанському  

(ім. газети «Правда»)  

до зупинки «магазин 

«Океан»  

 

3 

Комунальний заклад освіти 

«Спеціалізована школа № 55 

інформаційно-

технологічного профілю» 

Дніпровської міської ради 

м. Дніпро, 

Луговська, 211 

 

Амур – 

Нижньодніпровський 

район 

Перейти на площу 

Старомостова 

(ім. Островського). 

Тролейбуси № 7, 15, 20 

Трамвай № 6. 

 

Маршрутні таксі № 31, 149, 

153, 38, 88, 64, 115, 116. 

 

4 

Комунальний заклад освіти 

«Навчально-виховний 

комплекс 

№ 57 «загальноосвітній 

навчальний заклад 

І ступеня – гімназія» 

Дніпровської міської ради 

м. Дніпро, 

вул. Прогресивна, 3-А 

Амур – 

Нижньодніпровський 

район 

Трамвай № 11, 15  

до площі Вокзальної, далі 

перейти на площу 

Старомостова 

(ім. Островського) 

трамвай № 9 до зупинки 

«Машинобудівний 

Перейти на площу 

Старомостова 

(ім. Островського) трамвай 

№ 9 до зупинки 

«Машинобудівний 

технікум»; 

 маршрутне таксі № 27 до 

– 



 технікум», маршрутне 

таксі № 27 до зупинки  

«Швейне училище» 

 

зупинки «Швейне 

училище» 

5 

Комунальний заклад освіти 

«Середня загальноосвітня  

школа № 133» 

Дніпровської міської ради 

м. Дніпро,  

провулок  

С. Крушельницької  

(Л. Мокієвської), 5 А 

Амур – 

Нижньодніпровський 

район 

З площі Старомостова  

(ім. Островського) 

маршрутні таксі № 82, 41 

до зупинки «Алма-

Атинська», маршрутні 

таксі № 51,79 до зупинки 

«Березинська», 

маршрутне таксі № 125 до 

зупинки «Богомаза» 

З площі Старомостова  

(ім. Островського) 

маршрутні таксі № 82, 41 

до зупинки «Алма-

Атинська», маршрутні таксі 

№ 51,79 до зупинки 

«Березинська», маршрутне 

таксі № 125 до зупинки 

«Богомаза» 

Маршрутні таксі № 136, 126, 

38, 37 до зупинки 

«Березинська» 

6 

Університет митної справи 

та фінансів  

(ННІ «Фінансова академія») 

м. Дніпро, 

вул. Аржанова, 12 

 

Амур – 

Нижньодніпровський 

район 

Тролейбус № 3, 15 

від зупинки «Площа 

Старомостова  

(ім. Островського)»  

до зупинки 

 «Завод ім. К.Лібкнехта» 

маршрутні таксі № 31, 

142, 149, 153 

від  площі Старомостова 

(ім. Островського) 

Тролейбус № 3, 15 

від зупинки «Площа 

Старомостова  

(ім. Островського)»  

до зупинки 

 «Завод ім. К.Лібкнехта» 

маршрутні таксі № 31, 142, 

149, 153 

від  площі Старомостова 

(ім. Островського) 

Від автостанції «Новий 

центр» (від зупинок на площі 

Успенська (Дем’яна Бєдного) 

до зупинки «Завод ім. 

К.Лібкнехта» маршрутні 

таксі № 105, 115, транзитні 

маршрутні таксі  

№ 57, 116, 124, 126, 136  

до зупинки «Завод 

ім. К.Лібкнехта»;  

маршрутні таксі № 38, 62  

та інші, що мають в назві 

маршруту напрям – проспект 

Слобожанський 

7 

Державний професійно-

технічний навчальний заклад 

"Дніпровський професійний 

залізничний ліцей" 

м. Дніпро, 

провулок 

Універсальний,7 

Амур – 

Нижньодніпровський 

район 
 

 

З площі Старомостова  

(ім. Островського) 

маршрутне таксі № 36,  

тролейбус № 20 - зупинка 

«Академіка Образцова» 

 

З площі Старомостова  

(ім. Островського) 

маршрутне таксі № 36,  

тролейбус № 20 - зупинка 

«Академіка Образцова» 

 

З правого берега, через 

Центральний міст маршрутні 

таксі № 126, 136, 76, 125, 

124, 88, 64, 64Г - зупинка 

«Академіка Образцова» 

 

8 

Комунальний заклад освіти 

«Середня загальноосвітня 

школа № 69» 

м. Дніпро, 

вул. Софії Ковалевської,  

86А 

Індустріальний район  

 

Перейти до площі 

Старомостова 

(ім. Островського) 

З площі Старомостова 

(ім. Островського) 

маршрутне таксі № 36  

до зупинки «Вулиця 

академіка Образцова» 

Маршрутні таксі № 38, 64, 

88, 126, 

тролейбус № 17,  20 до 

зупинки «Вулиця академіка 

Образцова» 

 



9 

Комунальний заклад освіти 

«Середня загальноосвітня 

школа № 121» Дніпровської 

міської ради 

м. Дніпро, 

вул. Гулі Корольової,  

14 Г, 

Індустріальний район 
 

 

Тролейбус № 15 від 

зупинки «Площа 

Старомостова» до 

зупинки «вул. Осіння», 

маршрутними таксі: 

№ 31 від зупинки «Площа 

Старомостова» до 

кінцевої зупинки « ДК 

«Металург», 

№ 148 від зупинки 

«Автовокзал» до кінцевої 

зупинки « ДК «Металург» 

Тролейбус № 15 від 

зупинки «Площа 

Старомостова» до зупинки 

«вул. Осіння», 

маршрутними таксі: 

№ 31 від зупинки «Площа 

Старомостова» до кінцевої 

зупинки « ДК «Металург», 

№ 148 від зупинки 

«Автовокзал» до кінцевої 

зупинки « ДК «Металург» 

Від автостанції «Новий 

центр» маршрутні таксі 

№ 57а від зупинки «вул. 

Глінки» до кінцевої зупинки 

« ДК «Металург», 

№ 45, 57, 45а від зупинки 

«Новий центр» до кінцевої 

зупинки « ДК «Металург» 

10 

Комунальний заклад освіти 

«Середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. № 147  

ім. В.Чорновола» 

Дніпровської міської ради 

м. Дніпро, 

проспект Миру, 51 А, 

 

Індустріальний район 
 

З площі Старомостова 

 (площі ім. Островського): 

маршрутне таксі №51, 

або трамвай № 18, 19 

(до кінцевої зупинки) 

 

З площі Старомостова 

(площі  ім. Островського): 

маршрутне таксі №51, 

або трамвай № 18, 19  

(до кінцевої зупинки) 

 

 

З Європейської площі: 

маршрутне таксі № 38, 107 

(до кінцевої зупинки) 

 

Від Нового Центру: 

маршрутне таксі №76,126  

(до кінцевої зупинки) 

 

Від цирку: 

маршрутне таксі №107  

(до кінцевої зупинки) 

 

11 

Машинобудівний коледж 

Дніпровського 

національного університету 

імені Олеся Гончара 

м. Дніпро, 

вул. Бердянська, 5 

 

Індустріальний район 
 

Маршрутне таксі № 739, 

204 до зупинки «парк 

Сагайдак» («парк 

Воронцова») 

Перейти на площу 

Старомостова 

(Островського), маршрутні 

таксі № 149, 153, 158, 31,  

тролейбус № 3, 20, 15 до 

зупинки «парк Сагайдак» 

(«парк Воронцова»); 

трамвай № 9  до зупинки 

«Машинобудівний коледж» 

Маршрутне таксі № 38, 64, 

126, 43, 57, 136, 76, 79, 45А, 

57А, 88, 125, 45, 31; 

тролейбус № 17, 20, 7, 3, 15; 

автобус № 15 до зупинки 

«парк Сагайдак» («парк 

Воронцова»); трамвай № 9  

до зупинки 

«Машинобудівний коледж» 

12 

ДПТНЗ «Дніпровський 

центр професійно-технічної 

освіти» 

м. Дніпро, 

вул. Володимира 

Самодриги (Яшина), 4 

 

Новокодацький  район  

 

Трамвай № 15 до зупинки 

«вул. В. Самодриги», 

маршрутні таксі № 157, 

146 від  зупинки 

«Автовокзал» до зупинки 

«вул. В. Самодриги» 

Трамвай № 15 до зупинки 

«вул. В. Самодриги», 

маршрутні таксі № 157, 146 

від  зупинки «Залізничний 

вокзал»  

до зупинки  

«вул. В. Самодриги» 

 

Маршрутні таксі № 30, 100, 

156, 156А 

 



13 

Університет митної справи 

та фінансів 

(ННІ «Митна академія») 

м. Дніпро, 

вул. Володимира 

Вернадського 

(Дзержинського) 2/4 

Соборний (Жовтневий) 

район 

Маршрутні таксі № 132, 

157  до зупинки  

«Вулиця Вернадського» 

 

Маршрутне таксі  

№ 101 до зупинки «Вулиця  

Вернадського» 

 

Трамвай № 1 до зупинки 

«Вулиця  Вернадського» 

 

14 
Національна металургійна 

академія України 

м. Дніпро,  

проспект Гагаріна, 4 

 

Соборний (Жовтневий) 

район 

Маршрутне таксі № 157 

до зупинки «проспект 

Гагаріна»; маршрутне 

таксі № 146 до зупинки 

«Історичний музей» 

Трамвай №1 до зупинки 

«Історичний музей»; 

маршрутне таксі № 157  

до зупинки  «проспект 

Гагаріна»;  

маршрутні таксі № 146, 101 

до зупинки «Історичний 

музей» 

– 

15 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ 

 

м. Дніпро,  

проспект Гагаріна, 26 

 

Соборний (Жовтневий) 

район 

 

Маршрутне таксі № 146 

до зупинки  «Телевізійна» 

Маршрутні таксі  

№ 101, 109 

до зупинки  «Телевізійна» 

Трамвай № 1, 5 до зупинки 

«академіка Баха» 

 

16 

ДВНЗ «Придніпровська 

державна академія 

будівництва та архітектури» 

м. Дніпро, 

вул. Паторжинського, 

11А 

 

Соборний (Жовтневий) 

район 

Пішки до площі 

залізничного вокзалу  

Маршрутні таксі № 146А, 

101А до зупинки  

«вул. Паторжинського», 

далі  пройти до перетину 

з вулицею Жуковського;  

№ 157А до зупинки  

«вул. Жуковського», далі 

пройти до перетину  

з вул. Паторжинського; 

№ 109 до зупинки 

«Академія будівництва та 

архітектури», далі пройти 

до вулиці Паторжинського; 

трамвай № 1 до зупинки 

«вул. Чернишевського» 

З Лівого берега маршрутне 

таксі № 126, 88  до зупинки  

«вул. Паторжинського»,  

із Запорізького Шосе  

(ж/м Тополя 1,2,3) 

маршрутні таксі № 40, 109 до 

зупинки «Академія 

будівництва та архітектури»,  

далі пройти  

до вулиці Паторжинського 

 

 

17 

ДВНЗ «Український 

державний хіміко-

технологічний університет» 

м. Дніпро,  

проспект Гагаріна, 8 

Соборний (Жовтневий) 

район 

Маршрутні таксі № 146 , 

157 до зупинки  

«Нагорний ринок» 

Трамвай № 1, маршрутні 

таксі № 146, 101, 157, 109  

до зупинки   

«Нагорний ринок» 

 

 

– 



18 

Дніпропетровський 

національний університет 

залізничного транспорту 

імені академіка  

В. Лазаряна 

м. Дніпро,  

вул. Лазаряна, 2 

 

Соборний (Жовтневий) 

район 

Маршрутні таксі № 146А,  

146Б до зупинки «ДНУЗТ 

імені академіка  

В. Лазаряна» (проспект 

Гагаріна) 

Трамвай № 1 до кінцевої 

зупинки; 

маршрутне таксі  № 101 до 

зупинки «ДНУЗТ імені 

академіка В. Лазаряна» 

(проспект Гагаріна) 

Маршрутні таксі № 87А, 

87Б, 40, 67, 109, 88, 126, 123, 

127, 119, 19, 134, 116, 124А, 

228 до зупинки «ДНУЗТ 

імені академіка В. Лазаряна» 

(проспект Гагаріна) 

19 

Комунальний заклад освіти 

«Середня загальноосвітня 

школа № 20» Дніпровської 

міської ради 

м. Дніпро, 

вул. Високовольтна, 30 

 

Соборний (Жовтневий) 

район 
 

Транзитні маршрутні таксі 

№№ 73, 146, 155  

до зупинки «Космічний 

майдан» (Підстанція) 

Маршрутні таксі № 101, 109, 

155 до зупинки «Космічний 

майдан»; 

тролейбус «кільце Б» 

до зупинки «Космічний 

майдан» (Підстанція) 

Від автостанції «Новий центр» 

транзитні маршрутні таксі  

№ 116, 126, 124А  до зупинки 

«Космічний майдан» 

(Підстанція); 

із ж/м «Парус» та «Комунар» 

маршрутне таксі № 156 

до кінцевої зупинки;  

проспекти Д. Яворницького,  

Ю. Гагаріна - кільцеве 

маршрутне таксі  № 87А.  

20 

Комунальний заклад освіти 

«Навчально-виховне 

об’єднання  

 № 28 «Гімназія – школа І 

ступеня – дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок) – центр позашкільної 

роботи» 

 

м. Дніпро, 

вул. Володі Дубініна, 12 

 

Соборний (Жовтневий) 

район 

Маршрутне таксі  

№ 146А до зупинки  

«парк Гагаріна» 

Маршрутні таксі  

№ 101,146А до зупинки 

«парк Гагаріна» 

Від зупинки ЦУМ маршрутні 

таксі № 87А, 101, 146А, 

тролейбус А 

до зупинки «парк Гагаріна» 

21 

Комунальний заклад вищої 

освіти «Дніпровський 

педагогічний коледж» 

Дніпропетровської обласної 

ради 

м. Дніпро, 

проспект Поля, 83 

 

Центральний район 

(Кіровський) 
 

Маршрутні таксі № 73 до 

зупинки «Педагогічний 

коледж» або  

«вул. Драгоманова» 

Маршрутне таксі № 73 до 

зупинки «Педагогічний 

коледж» або 

 «вул. Драгоманова» 

З лівого берегу маршрутне 

таксі № 57, з центру від площі 

«Героїв Майдану»  маршрутне 

таксі  

№ 113, з ж/м тополя 

маршрутне таксі № 73 до 

зупинки «Педагогічний 

коледж» або  

«вул. Драгоманова» 

22 

Комунальний заклад освіти 

«Середня загальноосвітня 

школа № 75»  

Дніпровської міської ради 

м. Дніпро, 

вул. Гавриленка, 8-А 

 

Центральний район 

(Кіровський) 
 

Маршрутне таксі № 66 

від зупинки  

«вул. Леваневського»  

до зупинки  

«вул. Гавриленка» 

Маршрутне таксі № 32 

з площі Старомостова 

(пл. Островського), 

тролейбус № 5  

з проспекту  

Д. Яворницького 

 

Від ЦУМу маршрутне таксі  

№ 113 (через проспект 

О.Поля) до зупинки  

«вул. Гавриленка» 



23 

Вищий навчальний 

приватний заклад 

«Дніпровський гуманітарний 

університет» 

м. Дніпро, 

вул. Орловська, 1-Б  

 

Чечелівський район 

(Красногвардійський) 

Маршрутні таксі № 146Б, 

157А до зупинки 

«Будинок культури 

«Ілліча» або зупинки 

«Станція 

метробудівників» 

 

Маршрутні таксі № 146Б, 

157 А до зупинки «Будинок 

культури «Ілліча» або 

зупинки «Станція 

метробудівників»; 

метро до зупинки «Станція 

метробудівників» 

 

Маршрутні таксі № 30, 86, 

90, 100, 118, 141, 146А, 146Б, 

156, 156А, 157А до зупинки 

«Будинок культури «Ілліча» 

або зупинки «Станція 

метробудівників»; 

приміські автобуси: № 100, 

215, 222, 227, 261 до зупинки 

«Будинок культури «Ілліча» 

або зупинки «Станція 

метробудівників»; 

метро до зупинки «Станція 

метробудівників»; 

трамвай № 5 до зупинки 

«Будинок культури «Ілліча» 

або зупинки «Вулиця 

Виборзька»; 

тролейбус № 4 до зупинки 

«Будинок культури «Ілліча»  

24 

Коледж ракетно-космічного 

машинобудування ДНУ 

ім. Олеся Гончара 

м. Дніпро,  

вул. О. Макарова, 27 

 Чечелівський район 

(Красногвардійський) 

Трамвай № 11, маршрутні 

таксі № 34, 106, 155  

до зупинки «Східна 

прохідна ПМЗ»  

(«ТРЦ «Апполо») 

Трамвай № 11, маршрутні 

таксі № 34, 106, 155  

до зупинки «Східна 

прохідна ПМЗ»  

(«ТРЦ «Апполо») 

Тролейбуси «А», «Б», 

маршрутні таксі № 34, 57, 76, 

76А, 87А, 87Б, 100,  106, 113, 

135, 146А, 146Б, 155, 156 до 

зупинки «Східна прохідна 

ПМЗ» («ТРЦ «Апполо») 

25 Коледж радіоелектроніки 

м. Дніпро,  

вул. Шмідта, 18 

 

Чечелівський  р-н 

(Красногвардійський) 

Маршрутні таксі № 73, 

150 до зупинки  

«вул. Шмідта» 

Маршрутні таксі № 109, 

155, 79, 33, 84 до зупинки 

«вул. Шмідта»; 

тролейбус  Б до зупинки 

«вул. Шмідта» 

Маршрутні таксі № 40, 87А, 

87Б, 66, 118 до зупинки 

«Військкомат»; 

трамвай № 5 до зупинки  

«вул. Шмідта»; 

тролейбуси А, Б до зупинки 

«вул. Шмідта» 

26 

Комунальний заклад освіти 

«Середня загальноосвітня 

школа № 46» Дніпровської 

міської ради 

м. Дніпро, 

вул. Робоча, 75А 

 

Чечелівський  р-н 

(Красногвардійський) 

Трамвай №11, маршрутні 

таксі № 34, 155 до 

зупинки «Міжшкільний 

комбінат» 

Трамвай №11, маршрутні 

таксі № 34, 155 до зупинки 

«Міжшкільний комбінат» 

Від пл. Старомостова  

(ім. Островського) – 

маршрутне таксі № 106,  

із центру – маршрутні таксі  

№ 87А, 87Б, тролейбуси: А, 

Б;  

із лівого берега – маршрутні 

таксі № 57, 76 , 

із ж/м Придніпровський, 



Перемога – маршрутне таксі  

№ 135 

27 

Комунальний заклад освіти 

«Середня загальноосвітня 

школа № 6» Дніпровської 

міської ради 

м. Дніпро, 

вул. Робоча, 64 

 

Чечелівський  р-н 

(Красногвардійський) 

Маршрутні таксі № 34, 

106, 75 до зупинки 

«Школа» 

Маршрутні таксі № 34,106 

до зупинки «Школа» 

Маршрутні таксі № 84, 106 

Трамвай № 11 до зупинки 

«Школа» 

28 

Комунальний заклад освіти 

«Середня загальноосвітня 

школа № 62» Дніпровської 

міської ради 

м. Дніпро, 

вул. Будівельників, 26 

 

Чечелівський  р-н 

(Красногвардійський) 

Трамвай № 11  

до зупинки  

«вул. Будівельників», 

маршрутне таксі № 34 до 

зупинки «Школа № 62» 

Трамвай № 11 до зупинки 

«вул. Будівельників», 

 

маршрутне таксі №34 до 

зупинки «Школа № 62» 

З автовокзалу маршрутне 

таксі № 106; 

Із залізничного вокзалу 

маршрутне таксі № 155 їхати 

до зупинки «вул. Янгеля», 

пройти до вул. 

Будівельників, 

маршрутне таксі № 100 до 

зупинки «вулиця Суворова» 

29 

Вищий навчальний заклад 

«Університет імені 

Альфреда Нобеля 

м. Дніпро,  

вул. Січеславська 

Набережна, 18 

(вул. Набережна Леніна) 

Шевченківський район 

(Бабушкінський) 

Маршрутні таксі № 146, 

157 до зупинки «Театр 

опери та балету» 

Маршрутні таксі № 152, 60 

до зупинки «Університет 

імені Альфреда Нобеля», 

трамвай № 1 до зупинки 

«Театр опери та балету» 

– 

30 

Комунальний заклад освіти 

«Навчально-виховний 

комплекс  

№ 33 «Маріїнська 

багатопрофільна гімназія – 

загальноосвітній навчальний 

заклад І ступеня» 

Дніпровської міської ради 

м. Дніпро, 

вул. Троїцька (Червона), 

1 

 

Шевченківський район 

(Бабушкінський) 

Трамвай №1 до зупинки  

«вул. Короленко», 

Маршрутні таксі № 132, 

30 до зупинки  

«вул. Троїцька (Червона)», 

№ 101, 146А до зупинки 

«вул. Михайла 

Грушевського» 

Трамвай №1 до зупинки  

«вул. Короленко», 

трамвай № 12, 7  

до зупинки «вул. Троїцька 

(Червона)», 

маршрутні таксі 

№ 132, 79, 124А, 101А, 157, 

157А, 109 до зупинки «вул. 

Троїцька (Червона)», № 

146А 

Із Лівого берега: 

маршрутні таксі № 38, 62, 43, 

61, 57А, 57, 136, 126, 64, 76А  

із ж/м Парус-2: 

маршрутне таксі № 121, 140 

із ж/м Тополя-3: 

маршрутні таксі № 91, 101А, 

109, 40, 88, 126, 45А 

31 

Комунальний заклад освіти 

«Середня загальноосвітня 

школа № 78» Дніпровської 

міської ради 

м. Дніпро, 

вул. Тополина, 37 

 

Шевченківський район 

Маршрутні таксі № 73, 

106 до зупинки  

«Кінотеатр «Січ» 

 

Маршрутні таксі № 101А, 

109, 155 до зупинки  

«Кінотеатр «Січ» 

Маршрутні таксі №  126, 116, 

45А, 55, 91, 66, 100, 107, 40; 

тролейбус № 11, 16, 19 до 

зупинки  «Кінотеатр «Січ» 



(Бабушкінський) 

32 

Комунальний заклад 

загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів № 3 

Жовтоводської міської ради 

м. Жовті Води,  

вул. Івана Богуна, 50 
Пройти пішки – – 

33 

Економічний коледж 

Дніпровського державного 

технічного університету 

м. Кам’янське,  

проспект Аношкіна, 102 

 

 Південний 

(Баглійський) район 

Маршрутні таксі 

№ 4, 11, 17, 18, 22Б 

до зупинки  «проспект 

Аношкіна» або «Ринок» 

Маршрутні таксі 

№ 4, 11 ,17, 18 

до зупинки  «проспект 

Аношкіна» або «Ринок» 

Від площі ДМК маршрутні 

таксі № 22А, 23А до зупинки 

«Технікум»;  

трамвай № 3  

до зупинки «Долматова»; 

з лівого берега маршрутне 

таксі № 29 до зупинки 

«Черевички» 

34 

Придніпровський  

державний металургійний 

коледж 

м. Кам’янське, 

проспект Аношкіна, 86, 

корпус 1 

 

Заводський район 

Будь-яке маршрутне таксі 

до зупинки «Площа 

ДМК», звідти маршрутні 

таксі № 7, 8, 11А  

до зупинки 

«Металургійний коледж» 

Будь-яке маршрутне таксі 

до зупинки «Площа ДМК», 

звідти маршрутні таксі № 7, 

8, 11А  

до зупинки «Металургійний 

коледж» 

Пішки  проспектом Свободи 

(Леніна)  

до проспекту Аношкіна, 86 

35 

Дніпровський державний 

технічний університет, 

корпус 1 

 

м. Кам’янське,  

проспект Гімназичний 

(Пеліна),16 

 

Заводський район 

Від зупинки «Фіалка» 

маршрутне таксі № 4 до 

зупинки «ДДТУ, корпус 

1»,  № 11, 22Б до зупинки 

«Площа заводу ДМК» 

(кінцева), далі пішки 2 

квартали вздовж 

проспекту Гімназичного 

(Пеліна);  

із зупинки «Кінотеатр 

Аврора» трамвай № 2 до 

зупинки «Площа заводу 

ДМК»(кінцева), далі 

пішки 2 квартали вздовж 

проспекту Гімназичного 

(Пеліна) 

Маршрутне таксі № 4 до 

зупинки «ДДТУ,  

корпус 1»; 

маршрутне таксі № 11 до 

зупинки «Площа заводу 

ДМК» (кінцева), далі пішки 

2 квартали вздовж 

проспекту Гімназичного 

(Пеліна) 

З лівого берега міста 

маршрутні таксі № 4, 17, 20, 

автобус № 14 до зупинки 

«ДДТУ, корпус 1». 

36 
Кам’янське вище професійне 

училище 

м. Кам’янське,  

проспект Гімназичний 

(Пеліна),10 

 

Заводський район 

Від зупинки «площа 

Визволителів»  

трамвай № 2;  

маршрутні таксі  

№ 22А, 11 до зупинки 

«Дніпровський 

Маршрутне таксі № 11, 18, 

4, 30  до зупинки  

 « Дніпровський 

металургійний комбінат» 

(ДМК) 

Маршрутні таксі № 3, 7, 8, 

11, 11А, 22А, 22Б, 23, 24, 18, 

17, 4, 29, 30; 

трамвай № 1, 2, 3, 4 

до зупинки « Дніпровський 

металургійний комбінат» 



металургійний комбінат» 

(ДМК) 

(ДМК) 

37 

Індустріальний коледж 

Державного вищого 

навчального закладу 

«Український державний 

хіміко-технологічний 

університет» 

м. Кам’янське, 

вул. Медична, 10 

 

Заводський район 

Автовокзал АС-1 вул. 

Лохтюкова, 3 маршрутні 

автобуси № 4, 11 від 

зупинки «Магазин 

Фіалка», трамвай № 2 від 

зупинки «Площа 

Визволителів» (кінотеатр 

Аврора)  

до зупинки «Ринок», 

маршрутний автобус 

 № 30  від зупинки 

«Магазин Фіалка»  

до зупинки «Медичний 

коледж» 

Автовокзал АС-2 вул. 

Республіканська  

пішки по вул. Мурахтова 

вверх через проспект 

Свободи (проспект 

Леніна), далі  

по вул. Шепетова  

до вул. Медична 

Маршрутні автобуси № 4, 

11  від зупинки 

«Залізничний вокзал» до 

зупинки «Ринок», 

маршрутний автобус № 30  

від зупинки «Залізничний 

вокзал» до зупинки 

«Медичний коледж» 

 

Від автостанції  

ДМК (площа ДМК)  

маршрутні автобуси № 4, 11, 

22 від зупинки «Площа 

ДМК» до зупинки «Ринок»,  

трамвай № 2 від зупинки  

«Площа ДМК» до зупинки 

«Універмаг «Радуга» 

 

38 

Технологічний коледж  

Дніпровського державного 

технічного університету 

(ТК ДДТУ) 

 

м. Кам’янське,  

проспект Конституції,  

2 А 

 

Південний 

(Баглійський)  район 

Маршрутне такси № 22 Б , 

трамвай № 2  

до зупинки «Південна» 

Маршрутне такси № 22 Б, 

трамвай № 2  

до зупинки «Південна» 

Від площі ДМК: 

маршрутне такси № 22 Б , 

трамвай № 2  

до зупинки «Південна»; 

Електропотяг до станції 

Запоріжжя-Кам’янське 

(Баглій), далі маршрутне 

такси № 22 Б , трамвай № 2  

39 

Кам’янський професійний 

ліцей 

 

м. Кам’янське, 

вул. Лермонтова, 151 

 

Південний 

(Баглійський) район 

Від зупинки «Фіалка» 

маршрутні таксі № 11, 22Б 

до площі ДМК.  

Від площі ДМК  

маршрутні таксі № 3, 22А,  

трамвай № 3 до зупинки 

«вул. Гетьмана 

Дорошенка» («Чапаєва») 

Маршрутне таксі № 11 до 

площі ДМК. Від площі 

ДМК маршрутні таксі 

№ 3, 22А, трамвай № 3  

до зупинки «вул. Гетьмана 

Дорошенка» («Чапаєва») 

Із Соцміста маршрутне таксі  

№ 22А до зупинки  

«вул. Гетьмана Дорошенка» 

(«Чапаєва»).  

З Лівого берега до площі 

ДМК. Від площі ДМК 

маршрутні таксі 

№ 3, 22А, трамвай № 3  

до зупинки «вул. Гетьмана 



Дорошенка» («Чапаєва») 

40 
Кам’янський державний 

енергетичний технікум 

м. Кам’янське,  
вул. Енергетиків, 36 

 

Дніпровський район 

Пройти пішки (5хв.) до 

привокзальної площі 

Автобус №10 до зупинки 

«Технікум» або 

«Університет»; автобуси № 

4, 11, 17 до зупинки «Площа 

заводу ДМК», пере сісти на 

автобус № 3А до зупинки 

«Університет», пройти 

пішки (5хв.) до технікуму. 

Від майдану Героїв  автобус 

№3А  до зупинки 

«Університет»,  

пройти пішки (5хв.) до 

технікуму. 

 Від кінотеатру «Мир» 

автобус №10 до зупинки 

«Університет»,  

пройти пішки(5хв.) до 

технікуму 

41 

Комунальний заклад  

«Спеціалізована школа  з 

поглибленим вивченням 

іноземних мов І ступеня  – 

колегіум № 16 » Кам'янської 

міської ради 
 

 

м. Кам’янське,  

проспект Тараса 

Шевченка, 8  

( вулиця Сировця, 8) 

 

Південний 

(Баглійський) район 

Трамвай № 2 

від зупинки «Площа 

Визволителів»  до 

зупинки «Площа Героїв» 

(площа Леніна). 

Маршрутні таксі № 11,  

 22 Б, 4 від зупинки 

«магазин «Фіалка»  

до зупинки «Площа 

Героїв» ( площа Леніна) 

Маршрутні таксі № 11, 4, 17 

від зупинки «Площа 

Привокзальна до зупинки           

«Площа Героїв» ( площа 

Леніна) 

Маршрутне таксі Дніпро - 

Кам’янське 

до зупинки «Площа Героїв» 

(площа Леніна) 

42 

Комунальний заклад 

«Навчально-виховний 

комплекс № 37 імені 

Максима Самойловича»  

Кам’янської міської ради 

м. Кам’янське, 

Південний р-н, 

вул. В.Чорновола 

(Щербицького), 34/22 

Південний 

(Баглійський) район 

Трамвай № 2,  

маршрутне таксі №22-Б 

від зупинки «Аврора» 

(Площа Визволителей) до 

зупинки «Уральська» 

(вул. В .Чорновола) 

 Трамвай № 2,  

маршрутне таксі №22-Б від 

зупинки «Аврора» (Площа 

Визволителей) до зупинки 

«Уральська» (вул. В 

.Чорновола) 

 

– 

43 

Криворізький навчально-

виховний комплекс №128 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів- дошкільний 

навчальний заклад (дитячий 

садок)" Криворізької міської 

ради Дніпропетровської 

області 

м. Кривий Ріг  

вул. Симонова, 12 

 

Довгинцівський район 

Маршрутні таксі № 15, 

210, 306  

до зупинки «Школа», 

тролейбус № 24 

Маршрутне таксі № 306 до 

зупинки «Школа» 

Маршрутні таксі : 

з кільця 44 кварталу № 223, 

з пл. Визволення № 201, 

із ст. Червона № 15,  

із зупинки ПГЗК, 9 квартал  

№ 210,  

з 95 кварталу тролейбус № 

24 

44 

Криворізька загальноосвітня 

школа  

І-ІІІ ступенів № 94 

Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

м. Кривий Ріг,  

вул. Промислова, 1А 

 

Довгинцівський район 

 

Маршрутні таксі  

№ 306, 307 від зупинки 

«Автовокзал» до зупинки 

ЦДЮТ «Дружба» 

 

Трамваї  № 9, 14 від 

зупинки «Залізничний 

вокзал Кривий Ріг – 

Головний» до зупинки 

ЦДЮТ «Дружба». 

Маршрутні  таксі 

Від автостанції 

«Центральний ринок» 

маршрутні таксі  

№ 205, 286  до зупинки 

ЦДЮТ «Дружба». 

 



№ 205, 286, 306, 307 від 

зупинки  «Залізничний 

вокзал Кривий Ріг – 

Головний»  до зупинки  

ЦДЮТ «Дружба». 

45 

Політехнічний коледж ДВНЗ 

«Криворізький національний 

університет» 

м. Кривий Ріг,  

 вул. Кармелюка, 33  

 

Інгулецький район 

Маршрутні таксі № 35, 27, 

210 до зупинки  

«9-й квартал» 

Із залізничного вокзалу 

«Кривий Ріг - Головний»  

трамвай № 25, 27 

Із залізничного вокзалу 

«Кривий Ріг – Червона» 

маршрутні таксі № 35, 27, 

210, 9, 261, 248 

трамвай № 25,27.5,7.11,4М 

до зупинки «9-й квартал»  

– 

46 

Криворізька загальноосвітня 

школа  

І-ІІІ ступенів № 26 

Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

м. Кривий Ріг,  

вул. Володимира Бизова 

(Якіра), 7-А 

 

Маршрутне таксі № 203, 

тролейбус № 1, 19, 20 до 

зупинки «1-а міська 

лікарня» 

Маршрутне таксі № 205, 

тролейбус № 1, 19, 20 до 

зупинки «1-а міська 

лікарня»;  

трамвай № 14 до зупинки 

«В.Бизова (Якіра)» 

– 

47 

Криворізький факультет 

Національного університету 

"Одеська юридична 

академія" 

м. Кривий Ріг, 

Металургійний 

(Дзержинський) р-н 

Від Центрального вокзалу 

маршрутне таксі № 203, 

тролейбус № 1, 1А, 19, 20, 

24 до зупинки «1-а міська 

лікарня»; 

Від автостанції № 1: 

автобуси 302, 228, 228А, 

тролейбуси 1, 1А, 19, 20 

До зупинки «1-а міська 

лікарня» маршрутне таксі 

№ 205, тролейбус № 1, 20, 

трамвай №14 

М/а 203, 205, 293, 279, 228, 

240;  

тролейбуси 1, 1А, 3, 8, 19, 20 

48 

Криворізький технічний 

коледж Національної 

металургійної академії 

України 

м. Кривий Ріг, 

вул. Степана Тільги 

(Революційна), 40 

Металургійний 

(Дзержинський) р-н 

Маршрутні таксі № 306, 

15 до зупинки «Дитяча 

лікарня № 2»  

Маршрутні таксі № 306, 

205, 286,  

трамвай № 14, 9, 27, 22, 25 

до зупинки   «Дитяча  

лікарня  № 2» 

Маршрутні таксі № 205, 286 

до зупинки «Дитяча лікарня  

№ 2» 

49 

Державний навчальний 

заклад "Криворізький центр 

професійної освіти 

металургії та 

машинобудування" 

м. Кривий Ріг, 

площа Домнобудівників, 

10 

Металургійний 

(Дзержинський) р-н 

Маршрутне таксі № 307 

від зупинки «Рудана» до 

зупинки «Площа 

Домнобудівників» 

Маршрутні таксі № 307, 

205, 286 до зупинки «Площа 

Домнобудівників» 

Трамваї № 1, 2, 5, 7, 9, 14, 22, 

25, 27 до зупинки «Площа 

Домнобудівників» 

50 

Криворізька гімназія  

№ 95 Криворізької міської 

ради Дніпропетровської 

м. Кривий Ріг,  

вул. Соборності 

(Косіора), 20 А  

Маршрутні таксі № 15  

до зупинки  «Державний 

цирк» 

Маршрутні таксі  

№ 205, 286 ; 

трамвай № 14, 22  

– 



області  

Металургійний 

(Дзержинський) р-н 

до зупинки  «Державний 

цирк» 

51 

Криворізька загальноосвітня 

школа  

І-ІІІ ступенів  № 125 

Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

м. Кривий Ріг, 

5-й Зарічний, 32-А 

 

Покровський 

(Жовтневий) район 

Маршрутне таксі № 3 до 

зупинки 5-Зарічний 

(торгівельний центр 

«Дивоцвіт») 

Маршрутне таксі № 229 до 

зупинки 5-Зарічний 

(торгівельний центр 

«Дивоцвіт»), 209 до 

зупинки ринок «Габро» 

Маршрутне таксі № 250  

від зупинки «Соцмісто» до 

зупинки «Школа № 125»; 

Маршрутне таксі № 240  

з площі Визволення до 

зупинки ринок «Габро»; 

Маршрутне таксі № 242  

з площі Толстого до зупинки 

«Школа №125»; 

Маршрутне таксі № 397  

з площі Визволення до 

зупинки «Школа №125»; 

Швидкісним трамваєм до 

кінцевої зупинки «Зарічна», 

тоді рухатися в напрямку 

торгівельно-розважального 

центру «Терра» 

52 

Державний навчальний 

заклад "Криворізький центр 

підготовки та 

перепідготовки робітничих 

кадрів" будівельної галузі 

м. Кривий Ріг,  

вул. Кропивницького, 

21А 

 

Покровський 

(Жовтневий) район 

Маршрутні таксі № 323, 3 

(Автовокзал-Універмаг),  

Автобус № 228 

(Центральний ринок - 

Універмаг), маршрутне 

таксі № 298 (Центральний 

ринок - Універмаг) 

Маршрутне таксі №209, 229 

(Залізничний вокзал -

Універмаг) 

– 

53 

Криворізький коледж 

економіки та управління 

ДВНЗ «Київський 

національний економічний 

університет імені Вадима 

Гетьмана» 

м. Кривий Ріг,  

 

вул. Ватутіна, 37А 

 

Покровський 

(Жовтневий) район 

Маршрутне таксі № 3  

до зупинки «Студентська» 

Маршрутне таксі № 229 до 

зупинки «Студентська» 

Від зупинки «Площа 

Визволення» маршрутні 

таксі № 298 до зупинки 

«Студентська»,  № 240  

до зупинки «129 квартал». 

Від зупинки «95 квартал» 

маршрутні таксі № 298, 3, 

236, 11, 9, 208 до зупинки 

«Студентська». 

Від зупинки «8 міська 

лікарня» маршрутні таксі  

№ 229, 3, 242, 238 до 

зупинки «Студентська». 

 



54 

Криворізька загальноосвітня 

школа  

І-ІІІ ступенів  № 32 

Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

м. Кривий Ріг, 

7-й Зарічний, 7  

 

Покровський 

(Жовтневий) район 

Маршрутне таксі № 3 від 

зупинки «Автовокзал» до 

зупинки «7-й Зарічний» 

Маршрутні таксі № 209 від 

зупинки «Залізничний 

вокзал» до зупинки «7-й 

Зарічний»,  

№ 238 від зупинки «Станція 

Рокувата» до зупинки «7-й 

Зарічний» 

 

— 

55 

Відокремлений підрозділ 

ПрАТ "Приватний вищий 

навчальний заклад 

"Запорізький інститут 

економіки та інформаційних 

технологій"  

у  м. Кривий Ріг 

м. Кривий Ріг, 

 вул. Гетьманська 

(Іллічівська), 108 

 

Саксаганський район 

Маршрутне таксі № 203, 

тролейбус 19, 20 

до зупинки  

«пр. Добровольців АТО» 

(«пр. Дзержинського») 

 

 

 

Маршрутне таксі 

№ 307 до  зупинки «площа 

Горького», далі із зупинки в 

напрямку «площа 

Визволення» міський 

транспорт  

до зупинки   

«пр. Добровольців АТО» 

(«пр. Дзержинського»), 

№ 205 до зупинки  

«пр. Добровольців АТО» 

(«пр. Дзержинського») 

З площі Горького 12 хвилин 

пішки 

56 

Криворізька загальноосвітня 

школа 

І-ІІІ ступенів № 122 

Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

м. Кривий Ріг, 

 вул. Володимира 

Великого (Мелешкіна), 

51Д 

 

Саксаганський район 

Маршрутні таксі № 3, 307, 

323 до зупинки  

«вул. Космонавтів» 

(Швейна фабрика) 

Маршрутне таксі № 307 до 

зупинки  

«вул. Космонавтів» 

(Швейна фабрика) 

З площі Визволення 

маршрутні таксі № 240, 282 

до зупинки  

«вул. Космонавтів»; 

з м-ну Ювілейний маршрутні 

таксі  № 307, 240, 323, 3, 282, 

261 до зупинки  

«вул. Космонавтів»  (Швейна 

фабрика) 

57 

Криворізький професійний 

транспортно-металургійний 

ліцей 

м. Кривий Ріг, 

вул. Івана Авраменка 

(Корнійчука), 25 

 

Саксаганський район 

Маршрутні таксі № 204, 

295 зупинка «Бульвар 

Вечірній» 

Маршрутне таксі № 204 

зупинка «Бульвар Вечірній» 

Швидкісним трамваєм до 

зупинки «Бульвар Вечірній» 

(«Майдан Артема»), 

маршрутні таксі: 

№ 201, 223. 

58 

Державний професійно-

технічний навчальний заклад 

"Криворізький центр 

професійної освіти 

робітничих кадрів торгівлі та 

ресторанного сервісу" 

м. Кривий Ріг, 

вул. Гетьманська, 78 

 

Саксаганський район 

Тролейбус № 1, 20,  

маршрутні таксі № 293, 

203 до зупинки «проспект 

Героїв підпільників 

(проспект 

Дзержинського)» 

 

Маршрутне таксі № 205  до 

зупинки «проспект Героїв 

підпільників (проспект 

Дзержинського)» 

Трамвай № 14 до зупинки 

«Перша міська лікарня» 



59 

Криворізький природничо-

науковий ліцей Криворізької 

міської ради 

Дніпропетровської області 

м. Кривий Ріг, 

вул. Володимира 

Великого  

(Мелешкіна), 32 А 

 

Саксаганський район 
 

Маршрутні таксі № 3, 243, 

323 до зупинки «готель 

Київ» 

Головний: маршрутне таксі 

№ 307 

до зупинки «готель Київ» 

– 

60 

Криворізька загальноосвітня 

школа 

 І-ІІІ ступенів № 45 

Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

м. Кривий Ріг, вул. 

Сергія Колачевського  

(23 Лютого), 170 В 

 

Тернівський район 

Маршрутні таксі № 3, 323 

до зупинки «Сурікова» , 

№ 3, 229, 230, 231, 238, 

242, 291, 330 до зупинки 

«8-а міська лікарня» 

Станція «Кривий Ріг-

Головний» - маршрутне 

таксі № 229; 

станція «Рокувата» - 

маршрутні таксі № 3, 229, 

230, 238, 242, 330 до 

зупинки «8-а міська 

лікарня» 

Маршрутні таксі № 3, 228, 

228А,  229, 230, 231, 238, 

242, 291, 330 до зупинки «8-а 

міська лікарня» 

61 

Міжрегіональний центр 

професійної перепідготовки 

звільнених у запас 

військовослужбовців  

м. Кривого Рогу 

Дніпропетровської області 

м. Кривий Ріг 

вул. Ушакова, 4 

 

Центрально-Міський 

район міста 

 

Маршрутне таксі № 295 

до зупинки «Карачуни» 

Маршрутне таксі № 205, 

трамвай № 22 до зупинки 

«Карачуни» 

Маршрутне таксі № 295, 279, 
205, 287, 312 від зупинки 
«Площа Визволення»  
 до зупинки «Карачуни» 

62 
Криворізька Центрально-

Міська гімназія 

м. Кривий Ріг 

вул. Першотравнева, 16 

 

Центрально-Міський 

район міста 

 

Тролейбус № 1, 19, 20  

до зупинки «Площа  

Визволення»; 

маршрутні таксі № 203, 

295 до зупинки «Площа  

Визволення» 

Тролейбус № 20  

до зупинки «Площа 

Визволення»; 

маршрутні таксі № 286  

до зупинки «Площа 

Визволення» 

Маршрутні таксі № 282,  
транзитні маршрутні таксі  
№ 240, 214, 314, 397, 298, 
293 до зупинки   
«вул.  Українська»; 
маршрутні таксі № 300, 
300А, 217, 287, що мають в 
назві маршруту напрям 
«Райвиконком, вул. Свято-
Миколаївська». 

63 
ДПТНЗ «Марганецький 

професійний ліцей» 

м. Марганець 

вул. Єдності (Радянська), 

41 

Автобус – маршрут «Б» до 

зупинки «Кінотеатр» 

Автобус – маршрут «Б» до 

зупинки «Кінотеатр» 
– 

64 

Марганецький коледж 

Національного технічного 

університету "Дніпровська 

політехніка" 

м. Марганець 

вул. Лермонтова, 8 

Автобуси – маршрут «А»  

3-тя зупинка «Коледж»,   

Маршрут «Б»  11-та  

зупинка «Коледж» 

Автобуси – маршрут «А»  

3-тя зупинка «Коледж»,   

Маршрут «Б»  11-та  

зупинка «Коледж» 

– 

65 

Комунальний заклад 

«Нікопольська середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 20» 

м. Нікополь, 

вул. Шевченка, 204 

Автобуси № 5, 7, 15, 20, 

21 до зупинки 

«вулиця Некрасова» 

пішки по вул. Шевченка до 

магазину АТБ, автобус № 9 

до зупинки «Кафе 

«Альонка»  

– 



66 

Комунальний заклад 

«Нікопольська середня 

загальноосвітня школа  І-ІІІ 

ступенів № 23» 

м. Нікополь, 

вул. Корбута, 1-А  

Автобуси № 5, 21, 22, 32, 

33, 147 до зупинки 

«Центральна прохідна 

Південно-трубного 

заводу» 

Автобус № 1 до зупинки 

«Центральна прохідна 

Південно-трубного 

заводу» 

 

 

– 

67 
Нікопольський професійний 

ліцей 

м. Нікополь, 

проспект Трубників, 16 

Автобус, маршрутні таксі: 

№ 7; 6-А; 21; 23; 14 до 

зупинки «ЦУМ» 

Автобус, маршрутні таксі:  

№ 6-А; 14 

 до зупинки «ЦУМ» 

Зі сторони 1-го кварталу: 

автобус, маршрутні таксі -   

№ 20; 19; 16; 21; 22; 14 до 

зупинки «ЦУМ». 

Зі старої частини міста,  

пл. «Б.Хмельницького»: 

автобус, маршрутні таксі: . 

№ 7; 6-А; 21; 23;  до зупинки 

«ЦУМ» 

68 

Новомосковський 

кооперативний коледж 

економіки та права 

 ім. С.В.Литвиненка 

 

м. Новомосковськ,  

вул. Гетьманська 

(Радянська), 29 

Пройти пішки до площі 

Героїв (Леніна) 

Автобус  № 14  від зупинки 

«Залізничний вокзал» до 

зупинки «Літак» 

– 

69 

Середня загальноосвітня 

школа № 6 - 

загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів 

м. Новомосковськ, 

вул. Зіни Білої, 6 
Пройти пішки Пройти пішки  – 

70 

Новомосковська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №7 з інтернатним 

відділенням 

Новомосковської міської 

ради Дніпропетровської 

області 

м. Новомосковськ, 

вул. О.Мітягіна, 21 

Маршрутне таксі № 18, 

автобус № 1, 2 до зупинки 

«Школа» 

– – 

71 
Західно-Донбаський 

професійний ліцей 

м. Павлоград, 

вул. Промислова, 11  

Автобус  № 8, 8А  

(кінцева зупинка) 

Автобус № 8А 

 (кінцева зупинка) 
– 

 

72 

Павлоградська 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 5 

Павлоградської міської ради 

Дніпропетровської області 

м. Павлоград, 

вул. Верстатобудівників, 

5 В 

 

Автобус № 8, 8А, 8Б, 9 

до зупинки «Магазин 

Нектар», 

Автобус № 1, 1А до 

зупинки  «Орбіта» 

Автобус № 1А 

 до зупинки «Орбіта» 

 
– 



73 

Павлоградська 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 15 

Павлоградської міської ради 

Дніпропетровської області 

м. Павлоград, 

вул. Синельникова 

Кирила, 2 А 

Автобуси № 2, 5, 6, 12 до 

зупинки «селище 

Шахтобудівників» 

Автобуси № 5, 5а  

до зупинки «селище 

Шахтобудівників» 
– 

74 

Павлоградська 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 20 

Павлоградської міської ради 

Дніпропетровської області 

м. Павлоград,  

вул. Дніпровська, 400 Б 

Автобуси № 1, 8, 13, 14, 

15, 16 до зупинки «20 

школа» 

Автобуси № 8А, 1А, 13А 

до зупинки «20 школа» 
– 

75 

Першотравенська 

загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 1 

м. Першотравенськ  

вул. Кобзаря (Карла 

Маркса), 10 

Із автостанції міста 

Першотравенськ пішки 
– – 

76 

Першотравенська 

загальноосвітня школа  I-III 

ступенів № 5 

м. Першотравенськ  

вул. Гагаріна, 39 

Із автостанції міста 

Першотравенськ пішки 
– – 

77 

ОРДЕНА "ЗНАК 

ПОШАНИ" ВИЩЕ 

ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ 

№ 75 

Покровський район,  

с. Олександрівка, 

вул. Шкільна, 10,  

корпус 2 

Пішки.  

Відстань від автовокзалу 

до училища 1 км. 

Пішки. 

Відстань від залізничного 

вокзалу до училища 3 км. 

– 

78 

Синельниківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 2 

м. Синельникове,  

вул. Миру, 13 

Автобуси № 4, 5, 6  

до зупинки «Мікрорайон» 

Автобуси № 4, 5, 6  

до зупинки «Мікрорайон» 
– 

 

Інформація для абітурієнтів Запорізька область 

№ 

п/п 
Назва пункту ЗНО 

Фактична адреса 

пункту ЗНО 

Можливі варіанти проїзду до пункту ЗНО (із зазначенням назв зупинок, типу 

громадського транспорту, номерів (назв) маршрутів громадського транспорту) 

з автовокзалу із залізничного вокзалу 
інші можливі варіанти 

проїзду до пункту ЗНО 

 

1 

Державний навчальний 

заклад «Бердянський 

машинобудівний 

професійний ліцей» 

м. Бердянськ, 

вул. Володимира 

Довганюка 

(Орджонікідзе), 76 

 

 Маршрутне таксі № 9  

до  зупинки  «ТИР» 

 

Будь-яким маршрутним 

таксі до Центрального 

ринку, а потім маршрутне 

таксі № 9  

до зупинки «ТИР» 

Автомобілем зі Східного 

(Пролетарського) проспекту 

або з Мелітопольського шосе  

до вул. Володимира 

Довганюка (Орджонікідзе) 



2 

Бердянський державний 

педагогічний університет 

м. Бердянськ, 

вул. В.Хавкіна, 3/2, 

корпуси 5А, 5Б (вхід  

з боку вул. Горького) 

Маршрутні таксі  № 4/3, 5, 

9, 10, 15, 21 одна зупинка 

«Ліцей»,   

маршрутні таксі № 4, 4/1, 

17 дві зупинки «Парк 

Шмідта»  

Будь-яке маршрутне таксі 

до зупинки 

«Міськвиконком»/ «Парк 

Шмідта» 
– 

3 

Бердянська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів  № 3 

Бердянської міської ради 

Запорізької області 

м. Бердянськ, 

вул. Волонтерів 

(Піонерська), 162,  

 

Маршрутні таксі № 9, 17 Маршрутні таксі № 9, 17 Вул. В.Довганюка 

(Орджонікідзе)  зупинка 

«Даринка»; 

вул. Софіївська (Димитрова), 

зупинка «Аптека, 195» 

4 

Бердянська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 11 

Бердянської міської ради 

Запорізької області 

м. Бердянськ,  

бульвар Шевченка 

(Гайдара), 9  

 

Маршрутне таксі № 21  

від зупинки «Автовокзал»  

до зупинки «Ринок» по  

вул. Північна (Морозова) 

Маршрутне таксі № 21 від 

зупинки «Залізничний 

вокзал» до зупинки 

«Ринок» по вул. Північна 

(Морозова) 

– 

5 

Комунальний заклад 

«Василівська гімназія 

«Сузір’я» - загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів»  ВРР 

ЗО 

Василівський р-н, 

м. Василівка 

вул. Шевченка, 82 

 
Із автостанції міста пішки 

Із залізничного вокзалу 

пішки 
– 

6 

Енергодарський навчально-

виховний комплекс № 5 

Енергодарської міської ради 

Запорізької області 

 м. Енергодар,  

вул. Воїнів-

Інтернаціоналістів, 32  

Міськими маршрутними 

автобусами № 2, 3, 5, 7  

від зупинки «Автовокзал» 

до зупинки  «Вулиця 

Козацька» або «Воїнів-

Інтернаціоналістів  

Міськими маршрутними 

автобусами № 2, 3, 5, 7 від 

зупинки «Кільце» до 

зупинки «Вулиця 

Козацька» або Воїнів-

Інтернаціоналістів 

– 

7 

Енергодарська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 7 Енергодарської 

міської ради Запорізької 

області  

м. Енергодар,  

бульвар Каштановий, 1  

 

Міськими маршрутними 

автобусами № 2, 3, 5, 7 від 

зупинки «Автовокзал» до 

зупинки «Вулиця 

Козацька» 

Міськими маршрутними 

автобусами № 2, 3, 5, 7 від 

зупинки «Кільце» до 

зупинки «Вулиця 

Козацька» 

– 

8 

Запорізька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

«ОСНОВА» Запорізької 

міської ради Запорізької 

області 

м. Запоріжжя, 

вул. Якова Новицького, 9 

 

Вознесенівський 

(Орджонікідзевський)р

Тролейбус № 3, 8, 14; 

маршрутні таксі № 40, 61, 

62, 75, 77, 80, 81, 88, які 

йдуть через проспект 

Соборний( Леніна) 

Тролейбус № 3,   

маршрутні таксі 

 № 61, 62, 75, 80, 81, 88, які 

йдуть через проспект 

Соборний (Леніна) 

З площі Запорізької (Леніна) 

тролейбус № 3, 8, 11, 17  

до зупинки «універмаг 

Україна», 

маршрутні таксі , які йдуть 



айон 

 

через проспект Соборний 

(Леніна)  

до зупинки «універмаг 

Україна» 

9 

Запорізький 

електротехнічний коледж 

Запорізького національного 

технічного університету 

м. Запоріжжя, 

проспект Соборний, 194      

Вознесенівський 

(Орджонікідзевський)р

айон 

Тролейбус  № 3, 8, 14, 

автобус № 17,18, 59 до 

зупинки  «вул. Миру» 

Тролейбус  № 3, автобус № 

17, 18 до зупинки «вул. 

Миру» 

Маршрутні таксі № 40, 55, 

62, 80, 81, 84, 85, 88, 93; 

автобус № 17, 18, 59, 72;  

тролейбус № 3, 8, 11, 14, 17  

до зупинки «вул. Миру» 

10 

Інженерний інститут 

Запорізького національного 

університету  

м. Запоріжжя, 

 пр. Соборний (Леніна), 

226, корпус  3 

 

Дніпровський 

(Ленінський) район 

Тролейбус № 3, 8; 

автобус № 17, 18;  

маршрутні таксі № 40, 

40а, 46, 63, 67, 75, 76, 80, 

81, 88  

до зупинки «Концертний 

зал  

ім. Глінки» 

Тролейбус № 3 до зупинки 

«Концертний зал ім. 

Глінки»; маршрутні таксі  

№ 46, 67, 75,  81, 88  

від залізничного вокзалу 

Запоріжжя-1  

до зупинки «Концертний 

зал ім. Глінки» 

Від залізничного вокзалу 

Запоріжжя-2 до зупинки 

«Концертний зал  

ім. Глінки» з проспекту 

Соборного: 

Тролейбус № 3, 8; 

автобус № 17, 18;  

маршрутні таксі № 40, 40а, 

46, 63, 67, 75, 76, 80, 81, 88  

до зупинки «Концертний зал  

ім. Глінки» 

11 

ПВНЗ «Запорізький інститут 

економіки та інформаційних 

технологій» 

м. Запоріжжя, 

 вул. Кияшка,  16-Б 

 

Дніпровський 

(Ленінський) район 

Маршрутне таксі № 46, 

тролейбус № 3 

Початкова зупинка 

«Автовокзал» - кінцева 

зупинка «Запоріжкран» 

Маршрутне таксі № 46 , 

тролейбус № 3 

Початкова зупинка 

«Автовокзал» - кінцева 

зупинка «Запоріжкран» 

Маршрутне таксі  №  93 

Початкова зупинка «Ашан» - 

кінцева зупинка 

«Запоріжкран»; 

маршрутне таксі  №  45 

Початкова зупинка «БК ім. 

С.М. Кірова» - кінцева 

зупинка «Запоріжкран» 

12 

Запорізький навчально-

виховний комплекс № 109 

Запорізької міської ради 

Запорізької області 

м. Запоріжжя,  

вул. Дніпровські пороги, 

29 

 

Дніпровський 

(Ленінський) район 

Маршрутні таксі № 88, 84, 

81, 63 до зупинки 

«Школа» 

 

Маршрутні таксі № 88, 84, 

81,  до зупинки «Школа» 

На маршрутному таксі або 

тролейбусі, що мають в назві 

маршруту напрям - 

«Проспект Металургів» до 

зупинки «Проспект 

Металургів», а потім 

маршрутні таксі № 65, 88, 81, 

63,72 або тролейбус  

№ 17 до зупинки «Школа», 

з Хортицького м-ну 

маршрутне таксі № 49 до 



зупинки «Школа», 

з Осипенківського м-ну 

маршрутне таксі № 95 до 

зупинки «Школа»,  

з вул. С.Синенка 

(Кремлівської) маршрутне 

таксі № 15 до зупинки 

«Школа», 

з Шевченківського м-ну 

маршрутне таксі № 72, 

тролейбус № 17 до зупинки 

«Школа» 

13 

Запорізький 

гідроенергетичний коледж 

Запорізького національного 

університету 

м. Запоріжжя,  

вул. Мінська, 10, корпус 

1 

 

Дніпровський 

(Ленінський) район 

Маршрутне таксі № 46 до 

зупинки «ДК ЗТЗ» 

Тролейбус № 3  

до зупинки «ДК ЗТЗ» 

Маршрутне таксі № 46 до 

зупинки «ДК ЗТЗ» 

Тролейбус № 3  

до зупинки «ДК ЗТЗ» 

Маршрутне таксі № 93 з 

зупинки «вул. Сталеварів» до 

зупинки «ДК ЗТЗ» 

14 

Запорізький навчально-

виховний комплекс № 67 

Запорізької міської ради 

Запорізької області 

м. Запоріжжя,  

вул. Радіаторна, 26 

 

 

Заводський район  

Маршрутне таксі № 14  

до зупинки «Молочний 

магазин», 

трамвай № 16 до зупинки 

«Палац культури 

Вогнетривкого заводу» 

або кінцева зупинка 

трамваю 

Маршрутне таксі № 14 від 

зупинки залізничний вокзал 

«Запоріжжя-1» до зупинки 

«Молочний магазин»; 

Трамвай № 16 від зупинки 

залізничний вокзал 

«Запоріжжя-1» до зупинки 

«Палац культури 

Вогнетривкого заводу» або 

кінцева зупинка трамваю 

Від зупинки «Універмаг 

Україна» трамвай № 16  

до зупинки «Палац культури 

Вогнетривкого заводу» або 

кінцева зупинка трамваю; 

від зупинки «Універмаг 

Україна» маршрутне таксі  

№ 70 до зупинки 

«Палац культури 

Вогнетривкого заводу» або 

кінцева зупинка 

маршрутного таксі; 

Від зупинки «пр. 

Металургів» маршрутне 

таксі № 14, 54,  

73, 83 до зупинки 

«Молочний магазин» 

15 

Запорізька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 103 

Запорізької міської ради 

Запорізької області 

м. Запоріжжя  

вул. Новокузнецька, 18-

А 

 

Комунарський район 

Маршрутні таксі № 3, 18, 

37, 42, 43, 61, 62, 81, 88, 

99,  

тролейбус № 3 до зупинки 

«Ромакс»  

 

Маршрутні таксі  

№ 3, 18, 20, 37, 42, 43, 61, 

62, 81, 88, 99, 

тролейбус № 3   

до зупинки «Ромакс» 

 

— 



16 

Запорізька гімназія  

№ 107 Запорізької міської 

ради 

Запорізької області 

м. Запоріжжя 

проспект 40-річчя 

Перемоги, 59 

 

Комунарський район 

Маршрутні таксі №  42, 

67, 88 до зупинки «40-

річчя Перемоги»; 

маршрутні таксі № 3, 18, 

37, 43, 61, 62, 75, 81, 99, 

тролейбус № 3 до зупинки 

«Ромакс» 

Маршрутні таксі № 42, 67, 

88 до зупинки «40-річчя 

Перемоги»;  

маршрутні таксі № 3, 18, 

37, 43, 61, 62, 75, 81, 99; 

тролейбус № 3 до зупинки 

«Ромакс» 

З Космічного мікрорайону – 

маршрутне таксі № 20 до 

зупинки «Ромакс» 

17 

Класичний приватний 

університет  

м. Запоріжжя, 

вул. Жуковського,  

70-б (корпус 1) 

 

Олександрівський 

(Жовтневий) район 

Трамваї № 1, 3, 16  

до зупинки «вул. 

Фортечна (Грязнова)»; 

тролейбуси № 3, 8, 14, 20  

до зупинки «Редакція 

газети «Запорізька Січ»; 

маршрутні таксі та 

автобуси, що рухаються 

проспектом Соборним до 

зупинок:  

«вул. Фортечна 

(Грязнова)», 

 «Редакція газети 

«Запорізька Січ»,  

«завод ім. Войкова» 

Трамваї № 1, 3, 16 до 

зупинки «вул. Фортечна 

(Грязнова)»; 

тролейбус № 3  

до зупинки «Редакція 

газети «Запорізька Січ»; 

маршрутні таксі та 

автобуси, що рухаються 

проспектом Соборним  

до зупинок:  

«вул. Фортечна 

(Грязнова)», 

 «Редакція газети 

«Запорізька Січ»,  

«завод ім. Войкова» 

Маршрутні таксі та автобуси, 

що рухаються проспектом 

Соборним до зупинок:  

«вул. Фортечна (Грязнова)», 

«Редакція газети «Запорізька 

Січ». 

Від зупинок міського 

транспорту «вул. Фортечна 

(Грязнова)», «Редакція газети 

«Запорізька Січ», «завод 

 ім. Войкова» пішки до 

перетину вул. Жуковського 

та  

вул. Фортечної (від 

проспекту Соборного три 

квартали) 
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Запорізький національний 

технічний університет, 2 

корпус 

м. Запоріжжя, 

вул. Гоголя, 64 

 

Олександрівський 

(Жовтневий) район 

Тролейбус № 3, 8, 14  

до зупинки «Площа 

Університетська 

(Радянська)», 

 маршрутні таксі,  

що рухаються по 

проспекту Соборному 

(Леніна)  

до зупинки «Площа 

Університетська 

(Радянська)». 

З вокзалу Запоріжжя-1 

тролейбус № 3  

до зупинки «Площа 

Університетська 

(Радянська)», маршрутні 

таксі, що рухаються  

по проспекту Соборному 

(Леніна) до зупинки 

«Площа Університетська 

(Радянська)»,  

з вокзалуЗапоріжжя-2 

пройти пішки два квартали 

вниз до вулиці Гоголя. 

— 

19 

Запорізький національний 

університет МОН України 

м. Запоріжжя, 

вул. Жуковського,  

66-б, навчальний корпус 

2 

 

Маршрутні таксі № 14, 31, 

40, 40А, 43, 46, 61, 62, 63,  

67, 74, 75, 80, 84, 85, 88, 99 

до зупинки «Площа 

Університетська» 

Маршрутні таксі  

№ 14, 31, 43, 46, 55, 61, 67, 

74, 75, 81, 84, 88, 99, до 

зупинки «Площа 

Університетська» 

Тролейбус: 

з автовокзалу № 3, 8, 14 

із залізничного вокзалу № 3; 

трамвай: 

із залізничного вокзалу № 1, 



Олександрівський 

(Жовтневий) район 

3, 16; 

з автовокзалу № 1, 3, 16 

20 

Педагогічний коледж 

комунального закладу вищої 

освіти "Хортицька 

національна навчально-

реабілітаційна академія" 

Запорізької обласної ради 

м. Запоріжжя, 

вул. Запорозького 

козацтва, 6 

 

 Хортицький район  

Будь-яке маршрутне таксі  

до проспекту Металургів.  

З проспекту Металургів 

маршрутні таксі № 10, 36 

Будь-яке маршрутне таксі  

до проспекту Металургів.  

З проспекту Металургів 

маршрутні таксі № 10, 36 

Автобус К (комерційний) до 

зупинки «Ринок Ювілейний» 

і пішки 500 м. парком 

21 

Таврійський державний 

агротехнологічний 

університет 

Запорізька область, 

м. Мелітополь, проспект 

Богдана Хмельницького, 

18, корпус  5 

Маршрутні таксі до 

зупинки «Університет »:  

з автовокзалу 

«Міжміський» № 11, 11А, 

12, 27, 27А,  27Б; 

з автовокзалу 

«Приміський»  

№ 15, 16, 17, 20 

Маршрутні таксі:  

№ 1, 12, 17 до зупинки 

«Університет » 

– 

22 

Мелітопольський державний 

педагогічний університет 

імені Богдана 

Хмельницького 

Запорізька область, 

м. Мелітополь, 

вул. Гетьманська 

(Леніна), 20 

Маршрутні таксі  

№ 8, 9, 10, 25 

Маршрутні таксі 

№ 1, 17 

– 
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Мелітопольська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 15 

Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 

Запорізька область, 

м. Мелітополь,  

вул. Гризодубової, 54 

Маршрутні таксі: 

Міжміський автовокзал № 

2 – (Новий Мелітополь –  

Ж/Д вокзал);  

Міжміський автовокзал 

№1 – (Ринок – Ж/Д 

вокзал) 

Маршрутні таксі:  

Ж/Д вокзал –Белякова, 

Ж/Д вокзал  - Ринок, 

Ж/Д вокзал  - Новий 

Мелітополь 

– 
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Мелітопольська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 7 

Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 

м. Мелітополь,  

вул. Інтеркультурна 

(Дзержинського), 400А 

Маршрутні таксі  

№ 3А, 3Б,  8, 11, 11А, 12, 

27, 27Б до зупинки 

«НОВА» 

Маршрутні таксі  

№ 11А, 12 

до зупинки «НОВА» – 
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Мелітопольська 

спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 23 

Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 

м. Мелітополь, 

вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 262 

Новий автовокзал: кінцева 

зупинка «Залізничний 

вокзал», маршрутне таксі 

№ 12 (Новий Мелітополь 

– Залізничний вокзал); 

Старий автовокзал: 

кінцева зупинка 

«Залізничний вокзал», 

маршрутне таксі 

№ 17 ( Центральний ринок 

- Залізничний вокзал) 

пішки 

– 
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Комунальна установа 

«Пологівська спеціалізована 

різнопрофільна школа І-ІІІ 

ступенів № 2» Пологівської 

районної ради Запорізької 

області 

Запорізька область, 

 м. Пологи, 

вул. Шкільна 

(Червоногвардійська), 29 

Маршрути № 1,7 до  

зупинки  «Гірник» 

Маршрути № 1,7 до  

зупинки  «Гірник» 

Міжміський транспорт 

Пологи-Запоріжжя до 

зупинки «Гірник» 

27 

Токмацька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 5 

Токмацької міської ради 

Запорізької області 

Запорізька область  

м. Токмак    

вул. Шевченка, 52  

Пішки у напрямку вулиці 

Шевченка 

Автобус № 1 до зупинки 

«Автовокзал»  

Маршрутні автобуси, 

маршрутні таксі 

28 

Комунальний заклад 

"Опорний заклад загальної 

середньої освіти "Сузір'я" 

Оріхівської міської ради 

Запорізька область, 

Оріхівський район,   

м. Оріхів, 

вул. Героїв Крут, 1-А 

   

 

 


