
 

 

Схема доїзду до пункту проведення пробного ЗНО м. Полтава 

 

№ Пункт проведення ЗНО 
Адреса пункту  

проведення ЗНО 

Доїзд  

від залізничного вокзалу 

Доїзд від центрального 

автовокзалу 

1 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

вул. Коваля, буд. 3,  

м. Полтава, 36014 

Від Київського вокзалу:  

тролейбус №1, маршрутне таксі  

до зупинки «Сінна», 

від Південного вокзалу:  

тролейбус № 1,4, маршрутне таксі до 

зупинки «Університет» 

Автобус «Кільцевий» № 20 , 21 , 

тролейбус № 7, 8, 15, або 

маршрутне таксі до зупинки  

«Університет» або «Сінна» 

2 

Національний університет 

«Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка»  

Ц-корпус Першотравневий 

проспект, буд. 24,  

м. Полтава, 36000 

Від центрального залізничного 

вокзалу «Південний» до зупинки 

«Театральна» : автобус № 51, 52;  

Тролейбус  № 1, 2, 4, 6 

Від автовокзалу до зупинки 

«Краєзнавчий музей» : 

автобус № 44, 52 

3 

Національний університет 

«Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка»  

А-корпус 

4 
Полтавська державна 

аграрна академія  

вул. Г. Сковороди, 

буд. 1/3,  

м. Полтава, 36003 

Від Київського вокзалу:  

тролейбус №1, маршрутне таксі до 

зупинки «Сінна», 

від Південного вокзалу: тролейбус 

№1, маршрутне таксі  

до зупинки  

«Майдан Незалежності» 

Тролейбус № 15, маршрутне таксі 

або автобус «Кільцевий» до 

зупинки «Майдан незалежності» 

або «Сінна» 



5 

Полтавський національний 

педагогічний університет 

імені В.Г. Короленка 

вул. 

Остроградського,  

буд.2, м. Полтава, 

36003 

Тролейбус №1,4, маршрутне таксі до 

зупинки «Центр» або «Корпусний 

парк» 

Автобус «Кільцевий», маршрутне 

таксі до зупинки «Центр» або 

«Корпусний парк» 

6 

Відокремлений 

структурний підрозділ  

"Аграрно-економічний 

фаховий коледж 

Полтавської державної 

аграрної академії" 

вул. Г. Сковороди, 

18, м. Полтава, 

36003 

від Південного вокзалу: тролейбус  

№ 1 до зупинки  

«площа Незалежності» 

Від Київського вокзалу:  

Тролейбус № 1 до зупинки «Сінна» 

Автобус Кільцевий (через центр)  

до зупинки «площа 

Незалежності», ч/з Половки 

автобус «Кільцевий» до зупинки 

«Сінна» 

7 

Відокремлений 

структурний підрозділ  

Полтавський коледж нафти 

і газу Національного 

університету "Полтавська 

політехніка імені Юрія 

Кондратюка" 

вул. Грушевського, 

2-А, м. Полтава, 

36021 

Тролейбус №6, маршрутне таксі 

«Південний вокзал - Огнівка», 

«Південний вокзал – Сади-2»  

до зупинки «Мотель» 

Тролейбус № 6,7,8,15, автобус 

«Кільцевий»;  маршрутне таксі в 

напрямку «Південний вокзал», 

«Левада», «Розсошенці» до 

зупинки «Мотель» 

8 

Відокремлений 

структурний підрозділ  

"Полтавський 

політехнічний фаховий 

коледж Національного 

технічного університету 

"Харківський 

політехнічний інститут"       

вул. Пушкіна,  

83-А,  

м. Полтава, 36039 

Автобус № 50, 32;  

тролейбус № 1, 4 

до зупинки 

«Корпусний парк» та № 6   

до зупинки «Центральний ринок» 

Автобус «Кільцевий», № 28, 46, 

66, 68 та тролейбуси № 6, 8   

до зупинки «Корпусний парк» 

11 

Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ст.№2 Полтавської міської 

ради Полтавської області 

вул. Анатолія 

Кукоби, 10,  

м. Полтава, 36022 

Тролейбус № 1, 2, 4, 6;  

маршрутне таксі № 49, 51 до зупинки 

«Млинкомбінат» 

Тролейбус № 6, 51 

до зупинки «Млинкомбінат» 



 

13 

Полтавська гімназія №17 

Полтавської міської ради 

Полтавської області 

бульвар Богдана 

Хмельницького,15,  

м. Полтава, 36004 

Від зупинки «Південний вокзал» 

будь-яким транспортом до зупинки 

«Б. Хмельницького», перейти дорогу, 

їхати автобусом №39, 43, 44, 57  

або тролейбусом № 12  

до зупинки «Вавілова» 

Автобусом № 43, 44  

або маршрутним таксі,  

що йде на Леваду  

до зупинки «Вавілова» 

19 

Полтавська  

загальноосвітня школа  

 І-ІІІ ст.№38 Полтавської 

міської ради Полтавської 

області 

вул. Пушкіна, 74,  

м. Полтава, 36014 

Автобус № 23/24, 33, 36, 38, 47, 48, 

66;  тролейбус № 1, 8, 12 до зупинки 

«ОЦЕВУМ» 

Автобус № 19, 19-А, 20, 21, 30; 

«Кільцевий» 

тролейбус № 5, 8, 15 до зупинки 

«5-та школа» 


