
Пункт 

тестування 

Адреса пункту 

тестування 

Доїзд  

від  ж/д вокзалу 

Доїзд  

від центрального  

автовокзалу 

 

Карта 

 

Полтавська 

державна 

аграрна 

академія 

вул.                         

Г. Сковороди, 

буд. 1/3,                   

м. Полтава, 

Полтавська 

область 

Від Київського 

вокзалу: 

тролейбус №1, 

маршрутне таксі 

до зупинки 

«Сінна»,  

від Південного 

вокзалу: 

тролейбус №1, 4, 

маршрутне таксі 

до зупинки 

«Майдан 

Незалежності»  

Тролейбус № 

15, маршрутне 

таксі або 

автобус 

«Кільцевий» до 

зупинки 

«Майдан 

незалежності» 

або «Сінна» 

 

Полтавський 

національний 

технічний 

університет 

імені Юрія 

Кондратюка  

Корпус-П 

Першотравневий 

проспект,               

буд. 24,                       

м. Полтава, 

Полтавська 

область 

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 

 



Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі 

вул. Коваля, 

буд. 3,                        

м. Полтава, 

Полтавська 

область 

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» 

 

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет 

імені 

В.Г.Короленка 

 
вул. 

Остроградського

буд.3, корпус 2, 

м. Полтава, 

Полтавська 

область 

Тролейбус №1,4, 

маршрутне таксі 

до зупинки 

«Центр» або 

«Корпусний 

парк» 

Автобус 

«Кільцевий», 

маршрутне таксі 

до зупинки 

«Центр» або 

«Корпусний 

парк» 

 



Аграрно-

економічний 

коледж 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії 

вул. 

Г.Сковороди, 

18, м. Полтава,  

Полтавська 

область 

Маршрутне таксі 

«Київський 

Вокзал-

Південний 

вокзал» до 

зупинки 

«Сінна», 

«Майдан 

незалежності» 

Автобус 

«Кільцевий» до 

зупинки 

«Майдан 

Незалежності» 

 

Полтавський 

коледж нафти і 

газу ПолтНТУ 

вул. 

Грушевського, 

2а, м. Полтава, 

Полтавська 

область 

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» 

 



     

Аграрний 

коледж 

управління і 

права 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії 

вул. Гагаріна, 

3-A,                         

м. Полтава, 

Полтавська 

область 

Від Південного 

вокзалу: всі 

види 

громадського 

транспорту до 

зупинки 

«Театральна», 

від Київського 

вокзалу:    

тролейбус 

№1,12, 

маршрутка або  

автобус до 

зупинки 

«Краєзнавчий 

музей» 

тролейбус №6, 

маршрутка, 

автобус 

«Автовокзал» - 

до зупинки 

«Краєзнавчий 

музей» 

 

 


