
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про закріплення на праві оперативного управління за районною адміністрацією 
Запорізької міської ради по Заводському району обладнання (елементів) 
дитячих та спортивних майданчиків, розташованих на території                        
Заводського району в м.Запоріжжя, власників яких не встановлено 
 
 

Керуючись ст.ст.59,60 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Цивільним та Господарським кодексами України, розглянувши 

звернення районної адміністрації Запорізької міської ради по Заводському 

району, з метою забезпечення виконання доручення міського голови, для 

належного обслуговування та безпечної експлуатації обладнання (елементів) 

дитячих і спортивних майданчиків, розташованих на території міста Запоріжжя, 

власників яких не встановлено, виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Закріпити на праві оперативного управління за районною 

адміністрацією Запорізької міської ради по Заводському району обладнання 

(елементи) дитячих та спортивних майданчиків, згідно з додатком до даного 

рішення. 

2. Доручити районній адміністрації Запорізької міської ради по                                                  

Заводському району здійснити заходи щодо проведення незалежної оцінки 

майна, зазначеного у п.1 даного рішення, та облікування його на балансі у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

 3. Зобов'язати районну адміністрацію Запорізької міської ради по 

Заводському району надати до департаменту комунальної власності та 

приватизації Запорізької міської ради інформацію про виконання п.2 даного 

рішення.  

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на заступника 

міського  голови  з питань діяльності виконавчих органів ради  Волобуєва В.О.  

та голову районної адміністрації Запорізької міської ради по Заводському 

району Баєва А.І. 
 

 

Міський голова        В.В.Буряк 
 

 

 

 

 

 

 



          
Додаток 

         до рішення виконавчого 
         комітету міської ради 
         28.08.2017  № 495/2 
 

П Е Р Е Л І К  
дитячих та спортивних майданчиків, розташованих на території  

Заводського району в м.Запоріжжя, які закріплюються  
на праві оперативного управління за районною адміністрацією 

Запорізької міської ради по Заводському району 
 

№ 

з/п 
Адреса  

розташування  
Склад об’єкту 

Кіль-

кість,  

(од.)  

1  2 3 4 

           Дитячі майданчики 

1 вул.Демократична,66 

гойдалка подвійна, гірка, 

балансир, сходинка-дуга 
4 

2 

 

 

 

вул.Глазунова,4 

пісочниця, гойдалка балансир, 

карусель, лавка (3), тенісний стіл, 

гірка, турнік 3 рівня, шведська 

стінка 

10 

3 

 

 

 

вул. Історична,35 

пісочниця, гойдалка балансир, 

гойдалка подвійна, карусель, 

шведська стінка, лавка (2),  

урна (1) 

8 

4 

 

вул. Глазунова,6 

гойдалки балансир, гойдалка 

одинарна, лавка (3), гірка 
6 

5 

 

 

 

 

вул.Молодіжна,85 

ігровий комплекс, гойдалка 

балансир, гойдалка подвійна, 

пісочниця (2), карусель, шведська 

стінка, тенісний стіл, лавка (3), 

урна (2), турнік 3 рівневий 

14 

6 

 

вул. Республікансь- 

ка,185 

гірка (2), карусель, гойдалка на 3 

місця, гойдалка, лавки (4), 

пісочниця 

10 

7 

 

 

вул.Історична,71 

карусель, гойдалка одинарна, 

гойдалка балансир, шведська 

стінка, лавки (2) 

6 

8 вул.Автобусна,1 гірка 1 

9 вул.Глазунова,1 пісочниця 1 

10 вул.Насосна,29 ігровий комплекс 1 

11 вул.Оптимістична,8 пісочниця 1 

12 вул.Павлокічкаська,2 лавка (2), пісочниця 3 

13 вул.Павлокічкаська,4 лавка (2), пісочниця 3 

14 вул.Павлокічкаська,46 ігровий комплекс 1 
 
 
 



2 
 

1 2 3 4 

15 вул.Павлокічкаська,49 гойдалка одинарна 1 

16 вул.Перспективна,35 пісочниця 1 

17 вул.Фільтрова,2 

пісочниця (2), гойдалка  

одинарна 3 

18 вул.Фінальна,4 

пісочниця, стіл, лавки (2), 

гойдалка балансир, гірка 4 

19 вул.Алмазна,32 гойдалка балансир 1 

20 вул.Вроцлавська,21 пісочниця 1 

21 вул.Вроцлавська,32 пісочниця 1 

22 вул.Вроцлавська,11 гірка, пісочниця 2 

23 вул.Гончара,84 пісочниця 1 

24 вул.Демократична,74 гойдалка одинарна 1 

25 

вул.Добровольчих 

батальонів,69 гойдалка одинарна 1 

26 вул.Лассаля,61 пісочниця 1 

27 вул.Радіаторна,27 гірка 1 

28 вул.Радіаторна,38 гірка 1 

29 вул.Сечєнова,27а пісочниця  1 

30 вул.Сечєнова,35 пісочниця 1 

31 вул.Тенісна,19 

гойдалка одинарна, пісочниця, 

гойдалка балансир 3 

         Спортивні майданчики 

32 вул.Глазунова,2 турнік  1 

33 вул.Історична,18б 

шведська стінка з турником та 

бруссям 1 

34 вул. Історична,29 

урна бетона, стіл для 

армрестлингу 2 

35 

 

вул.Історична,42 

шведська стінка,  

турнік 3-рівневий 2 

36 вул.Насосна,29а турнік 1 

37 вул.Павлокічкаська,49 шведська стінка 1 

38 

 

вул.Посадочна,33 

турнік, шведська стінка, рукохід, 

лавки (3) 6 

39 вул.Фінальна,4 турнік 1 

40 вул.Алмазна,38 турнік 1 

41 

 

вул.Гончара,70 

драбина хвиля (2), шведська 

стінка 3 

42 вул.Демократична,74 

тенісний стіл, комбінована 

шведська стінка 2 

43 вул.Запоріжбудівська,6 турнік 1 

 

 



3 

 

1 2 3 4 

44 вул.Історична,69 шведська стінка 1 

45 вул.Історична,73 рукохід 1 

46 вул.Історична,73а сходинка Пирамідка 1 

47 вул.Лізи Чайкіної,57 турнік, шведська стінка 2 

48 вул.Республіканська,90 рукохід комбінований 1 

49 вул.Республіканська,75 шведська стінка з турником 1 

50 вул.Радіаторна,38 

драбина хвиля, турнік, шведська 

стінка 3 

51 вул.Тенісна,20 турнік 3-рівневий 1 

 
Керуючий справами 
виконкому ради        Р.А.Омельянович 
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