
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення міської ради 
20.12.2017 №26 
 
Додаток 4 
до Програми економічного і 
соціального розвитку  
м. Запоріжжя на 2017 рік 
 
 

Перелік об’єктів будівництва,  

які передбачається фінансувати у 2017 році за рахунок бюджетних коштів (бюджет розвитку) 

таб. 4.1. 

№ з/п 
Назва об’єктів 

відповідно до проектно-кошторисної документації тощо 

 
Заклади освіти 

1 Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 220 по вул. Давидова, 11 Ленінського району м. Запоріжжя 

2 Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 186 по вул. 12 Квітня, 2а у м. Запоріжжя 

3 
Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 77 по пр.Маяковського,3б Орджонікідзевського району в 

м.Запоріжжя 

4 
Термомодернізація дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 126 "Суничка", вул.Патріотична,40а м.Запоріжжя - 

реконструкція 

5 Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 144 Комунарського району м. Запоріжжя 

6 
Реконструкція елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків загальноосвітньої школи для ЗНЗ № 33, 

м. Запоріжжя, вул. Ніжинська, 40  

7 Реконструкція елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків ЗНЗ № 71 по пр. Маяковського, 8, м. Запоріжжя 

8 
Реконструкція елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків ЗНЗ № 69/100 по вул. Ладозькій, 2/ вул. Ладозькій, 

2а, м. Запоріжжя  

9 Реконструкція елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків ЗНЗ № 92 по вул. Лахтінській, 9, м. Запоріжжя  

10 Реконструкція елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків гімназії № 93 по вул. Полякова, 9, м. Запоріжжя 

11 
Реконструкція елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків ЗНЗ № 7 по вул. Північнокільцевій, 21, 

м. Запоріжжя 

12 
Реконструкція елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків Колегіуму № 98 по вул. Запорізькій, 1а, 

м. Запоріжжя  
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№ з/п 
Назва об’єктів 

відповідно до проектно-кошторисної документації тощо 

13 
Реконструкція Запорізького  класичного ліцею по вул. Леоніда Жаботинського,23 в м. Запоріжжя (з урахуванням 

енергозберігаючих заходів) 

14 
Реконструкція колегіуму "Мала гуманітарна академія" (благоустрій території, заміна конструкцій даху) по вул.Гудименка, 

буд.13 в м.Запоріжжі 

15 Реконструкція Запорізького навчально-виховного комплексу № 13 по вул. Селищній, 50 в м. Запоріжжі 

16 
Реконструкція Запорізького багатопрофільного ліцею "Перспектива" Запорізької міської ради по вул.Уральській, 3б в 

м.Запоріжжя 

17 Реконструкція гімназії № 28 по вул. Лермонтова, 16 Орджонікідзевського району м. Запоріжжя 

18 Термомодернізація загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 101 по вул. Бочарова, 10-б м. Запоріжжя - реконструкція  

19 Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості за адресою: пл. Леніна, 1 в м. Запоріжжі 

20 
Реконструкція будівлі Запорізького міжшкільного навчально-виробничого комбінату зі зміною функціонального 

призначення об'єкту по вул.Незалежної України,57, в м.Запоріжжя 

21 Нове будівництво Запорізької  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3  ЗМР ЗО по вул. Фортечній, 55 в м. Запоріжжі 

22 
Реконструкція футбольного поля комплексу спортивних майданчиків Запорізького навчально-виховного комплексу № 106 

Запорізької міської ради Запорізької області  по вул.Рубана,9 в м. Запоріжжі 

23 
Реконструкція футбольного поля комплексу спортивних майданчиків Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

103 Запорізької міської ради Запорізької області  по вул.Новокузнецькій, 18а в м. Запоріжжі 

24 
Реконструкція елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків Запорізької гімназії № 25 гуманітарного профілю 

Запорізької міської ради Запорізької області по вул.Патріотичній,76 в м. Запоріжжі 

25 Реконструкція елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків ЗОШ № 87 по вул.Хакаській,3-Б в м. Запоріжжі 

26 
Реконструкція елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків гімназії № 46 по вул.Павлокічкаській,29 в м. 

Запоріжжі  

27 
Реконструкція елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків Запорізького багатопрофільного ліцею № 99 по 

вул.Героїв 93-ї бригади, 13-А в м. Запоріжжі 

28 
Реконструкція елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків Запорізької ЗЗШ № 65 ЗМР ЗО по 

пр.Моторобудівників,26 в м. Запоріжжі  

29 Реконструкція елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків Запорізького НВОК № 110 ЗМР ЗО по 
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відповідно до проектно-кошторисної документації тощо 

вул.Стешенка,19 в м. Запоріжжі  

30 
Реконструкція елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків Запорізької гімназії № 2 по вул.Шкільній,36 в 

м.Запоріжжі 

31 
Реконструкція футбольного поля комплексу спортивних майданчиків Запорізького колегіуму "Мала гуманітарна академія" 

Запорізької міської ради Запорізької області по вул.Героїв 93-ї бригади,13 в м. Запоріжжі 

32 
Реконструкція футбольного поля  комплексу спортивних майданчиків Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

№37 Запорізької міської ради Запорізької області по вул.Кронштадська, 17, м. Запоріжжі 

33 Реконструкція колегіуму № 98 по вул. Запорізька, 1а в м.Запоріжжя 

 Заклади фізичної культури та спорту 

1 Реконструкція нежитлового приміщення по вул.Незалежної України, 58а м.Запоріжжя 

 Заклади охорони здоров’я  

1 
Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня № 5» діагностичне інфекційно-боксоване 

відділення - реконструкція 

2 
Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня № 5» (відділення недоношених новонароджених) - 

реконструкція, м. Запоріжжя 

3 
Реконструкція прибудови до житлової будівлі під амбулаторію сімейного лікаря по вул. Дорошенка, 3 в Хортицькому районі, 

м. Запоріжжя 

4 Реконструкція частини будівлі під амбулаторію сімейного лікаря по вул. Воронезька, 10 в Хортицькому районі м. Запоріжжя 

5 
Ремонтні та реставраційні роботи по будівлі комунального закладу охорони здоров’я «Студентська поліклініка» по 

пр. Леніна, 59 м. Запоріжжя 

6 
Реконструкція нежитлового приміщення по вул. Горького, 55 під амбулаторію сімейного лікаря КЗ «Запорізький центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 1» в м. Запоріжжя 

7 Реконструкція амбулаторії № 6 Центру первинної медико-санітарної допомоги № 2 по вул. Брюллова, 6 в м. Запоріжжя  

8 Комунальна установа «Центральна лікарня Орджонікідзевського району» по бул. Шевченка, 25 м. Запоріжжя - реконструкція 

9 
Комунальний заклад «Міська клінічна лікарня № 3» - реконструкція відділення очної травми та приймального відділення 

м. Запоріжжя 

10 Реконструкція вузла обліку газу КЗ «ЦПМСД № 8» 
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11 
Реконструкція першого поверху житлового будинку по вул. Новокузнецька, 20-а під амбулаторію сімейного лікаря в 

мікрорайоні «Південний» Комунарського району м. Запоріжжя 

12 
Реконструкція комунального закладу «Амбулаторія сімейного лікаря з вбудованою квартирою у селищі Тепличне в 

Шевченківському районі м. Запоріжжя» 

13 
Термомодернізація будівлі комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» по вул. Авраменко, 4 

в Шевченківському районі м. Запоріжжя - реконструкція  

14 
Термомодернізація будівлі комунального закладу «Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги № 5» по 

вул. Запорозького Козацтва, 25 в Хортицькому районі м. Запоріжжя - реконструкція  

15 
Реконструкція будівель та інженерних комунікацій КУ "Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. 

Запоріжжя" по вул.Перемоги, 80 м.Запоріжжя 

16 
Реконструкція приміщень 5-го поверху будівлі поліклініки та покрівлі КУ "Центральна лікарня Орджонікідзевського району" 

по бул. Шевченка, 25 

 Заклади соціального захисту населення  

1 Реконструкція будівлі під центр реінтеграції бездомних осіб по вул. Перспективна, 2А в м. Запоріжжі  

2 
Термомодернізація будівлі Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) за адресою вул. Парамонова, 11а, м. Запоріжжя, реконструкція 

3 Реконструкція будівлі по вул. Таганська, 8 під соціальний готель  

4 

Реконструкція приміщення за адресою пр. Соборний 182а м. Запоріжжя під відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

Вознесенівського району Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)  

 Заклади культури 

1 Реконструкція будівлі комунального закладу «Палац культури «Орбіта» по вул. Лермонтова, 9 в м. Запоріжжя 

2 Реконструкція будівлі БФ-№ 20 по вул.Добролюбова,11 в м.Запоріжжя 

3 Реконструкція об’єкту "Село Ремесляни під Дубом" 

4 Нове будівництво ДМШ № 5 по вул.Ладозька в м.Запоріжжя 
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 Центри надання адміністративних послуг 

1 
Реконструкція приміщень філії Центру надання адміністративних послуг Хортицького району по пр. Інженера 

Преображенського, буд. 1 в м. Запоріжжі 

2 
Реконструкція філії Центру надання адміністративних послуг Ленінського та Хортицького районів по вул. Кияшко, буд. 22 в 

м. Запоріжжя 

3 
Реконструкція приміщень філії Центру надання адміністративних послуг Шевченківського району по пр. Моторобудівників, 

буд. 34 в м. Запоріжжі 

4 Реконструкція Центру надання адміністративних послуг Центральний по бул. Центральному, буд. 27 в м. Запоріжжя 

5 Реконструкція філії Центру надання адміністративних послуг Комунарського району в м. Запоріжжя (по вул. Чумаченка, 32) 

6 
Реконструкція приміщень філії Центру надання адміністративних послуг Південного мікрорайону по вул. Новокузнецька/ 

вул. Автозаводська, 1/12 в м. Запоріжжя 

 Об’єкти житлового господарства 

1 
Будівництво дитячого будинку сімейного типу в сел. Тепличне по вул. Центральній між будинками №№ 7а та 7 в 

м. Запоріжжя 

2 Реконструкція внутрішніх інженерних мереж житлового будинку по пр. Леніна, 171 в м. Запоріжжя 

3 Житловий будинок по вул.Дзержинського, 52 - реконструкція в м.Запоріжжі 

4 Житловий будинок по вул. Вузлова, 21 – реконструкція мереж гарячого водопостачання та системи теплопостачання 

5 Реконструкція житлового будинку по вул. Республіканській, 88 в м. Запоріжжі 

6 
Реконструкція житлової кімнати на другому поверсі під житловий блок гуртожитку по вул.Незалежної України,21 (40 років 

Радянської України) 

7 Реконструкція нежитлових приміщень під житлові по пр. Інженера Преображенського, 3 у м. Запоріжжі 

8 
Реконструкція нежитлового приміщення №189 в житловому будинку по вул.Історичній,39 в м.Запоріжжя під житлову 

квартиру 

9 
Реконструкція будівлі районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району за  адресою: бульвар 

Будівельників,19 в Хортицькому районі м.Запоріжжя  
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 Газифікація 

1 Реконструкція системи газопостачання в частині виносу газопроводу н/т в районі ж.б.№ 24 по вул. Лобановського 

 Теплові мережі та котельні 

1 Реконструкція котельні по вул. Задніпровська, 7, м. Запоріжжя (ліквідація аварійного стану) 

2 
Технічне переоснащення котельні по вул. Горького, 6 з підключенням будинків по вул. Жовтнева, 2 та вул. Жовтнева, 4 в 

м. Запоріжжя  

3 
Реконструкція будівлі насосної станції (літера А) з розташуванням в ній котельної та насосної групи по 

вул. Софіївській, 232б в м. Запоріжжя 

4 Реконструкція теплового пункту районної адміністрації міської ради по Вознесенівському району в м. Запоріжжя 

 Водопостачання та водовідведення 

1 Реконструкція водопроводу Ø630 по вул. Первомайській (від ЗЦП до вул. Кооперативної) м. Запоріжжя 

2 Реконструкція хлораторної ДВС-2, м. Запоріжжя  

3 
Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення на території ЦПКВ «Дубовий Гай» по вул. Глісерна, 1 з 

підключенням до існуючих мереж Олександрівського району м. Запоріжжя 

4 Реконструкція аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору в парку "Дубовий гай" в м.Запоріжжі 

5 
Нове  будівництво мереж водопостачання та водовідведення Центрального міського пляжу у Вознесенівському районі м. 

Запоріжжя 

6 
Нове будівництво дворового колектора фекально-побутової каналізації житлового будинку по вул.Добровольчих 

батальйонів (Союзна)36а, м.Запоріжжя 

 Будівництво та реконструкція зливової каналізації 

1 Реконструкція зливової каналізації по вул. Задніпровській в м. Запоріжжі  

2 Будівництво споруд зливової каналізації в межах відновлення берегової території сел. Павло-Кічкас м. Запоріжжя 

3 Реконструкція зливової каналізації по вул. Челябінській (в районі будинку № 5) в м Запоріжжі  

4 Реконструкція зливової каналізації в районі будинку № 18 по вул. Авраменка в м Запоріжжі  

5 Реконструкція зливової каналізації по вул. Демократичні/вул.Редакційній 

6 Реконструкція системи зливової каналізації з благоустроєм прилеглої території в районі житлового будинку № 23в по 
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вул.Чумаченка в м.Запоріжжя 

 Будівництво та реконструкція вулиць, доріг, тротуарів 

1 Реконструкція тротуару по вул. Розенталь від вул. Істоміна до вул. Петра Бузука в м. Запоріжжя 

2 Реконструкція тротуару по вул. Круговій від вул. Іванова до вул. Паралельної в м. Запоріжжя 

3 Реконструкція тротуару по вул. Медичній в м. Запоріжжі(від вул. Айвазовського до вул. Панаса Мирного) 

4 Реконструкція тротуару по вул. Брюллова в Шевченківському районі м. Запоріжжя 

5 
Реконструкція тротуару по пр.Моторобудівників (від вул.Іванова до вул. Брюллова - парна сторона) в Шевченківському 

районі м. Запоріжжя 

6 Реконструкція пішохідного моста через річку Суха Московка по вул. Симфонічній в м. Запоріжжя 

7 
Реконструкція пішохідного тротуару від вул. Хортицьке шосе (магазин АТБ) вздовж будинку вул. Рубана 20 до кола 18 

мікрорайона 

8 
Реконструкція прогонових споруд підмостового автодорожнього проїзду дамби Вознесенівський узвіз (Ленінського 

комсомолу) по вул. Перемоги - вул. Яценка в м. Запоріжжі 

9 Реконструкція пішохідної частини проспекту Маяковського в м. Запоріжжі  

10 Реконструкція бул. Будівельників у Хортицькому районі м. Запоріжжя 

11 Реконструкція мостового переходу через залізницю по вул. Заводській в м. Запоріжжі 

12 
Реконструкція проїзду з улаштуванням гостьової стоянки біля житлового будинку по вул. Незалежної України, 58 в 

м.Запоріжжя 

13 
Будівництво трамвайної колії від пр. Соборного (пр. Леніна) до вул. Земського лікаря Лукашевича (вул. Жовтневої) в 

м. Запоріжжі  

14 Будівництво пішохідного переходу по вул. Радіальній через шламонакопичувач у м. Запоріжжі 

15 
Реконструкція дороги по вул. Південноукраїнська та вул. Панфіловців з улаштуванням автомобільних гостьових стоянок 

м. Запоріжжя 

16 
Реконструкція дорожньої розв’язки  площі  Запорізької в м.Запоріжжя (улаштування дорожніх  смуг руху та благоустрій 

територій) 

17 
Реконструкція транспортної розв’язки на виїзді з першого мосту Преображенського на о. Хортиця м. Запоріжжя 

(улаштування перехідно-швидкісної смуги)  
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18 
Реконструкція вул. Земського лікаря Лукашевича від пр. Соборний до вул. Жуковського в м. Запоріжжя (Реконструкція 

вул. Жовтневої від пр. Леніна до вул. Жуковського в Жовтневому районі м. Запоріжжя) 

19 Реконструкція автодороги по вул. Дніпровській від Прибрежної магістралі до вул. Поштової в м. Запоріжжя  

20 
Реконструкція автодороги по вул. Тиражній та автомобільної дороги, яка з’єднує автодорогу Н-08 Бориспіль-

Дніпропетровськ-Запоріжжя (через Кременчуг) в м. Запоріжжі  

21 Реконструкція автодороги по пр. Маяковського від пр. Соборний до вул. Патріотичної в м. Запоріжжі   

22 Реконструкція шляхопроводу по пр. Металургів в м. Запоріжжі 

23 Реконструкція пішохідного мосту по пр. Металургів в м. Запоріжжі  

24 Реконструкція шляхопроводу № 2 по вул. Калібровій в м. Запоріжжя                                                                                     

25 Реконструкція шляхопроводу № 1 по вул. Калібровій в м. Запоріжжі                                                                                    

26 Реконструкція  шляхопроводу № 39 по пр. Соборний (район вул. 12 Квітня) в м. Запоріжжі   

27 Реконструкція автодороги по вул. Тимірязєва в м. Запоріжжі 

28 Реконструкція дороги по вул. Дунайській в м. Запоріжжі з влаштуванням відводу поверхневих стоків  

29 
Реконструкція автодороги по Прибережній магістралі від вул. Глісерної до автомобільного мосту через р. Мокра Московка в 

м. Запоріжжя  

30 Реконструкція вул. Лермонтова (вул. Жаботинського до вул. Заводської) м. Запоріжжя 

31 Реконструкція автодороги по вул. Штурманська в м. Запоріжжі  

32 Реконструкція вул.. Привокзальної та розв’язки по Прибережній магістралі в м. Запоріжжі 

33 Реконструкція автодороги по вул.Стрельникова в м.Запоріжжі 

34 Реконструкція автодороги по вул.Академіка Філатова в м.Запоріжжі 

35 Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя 

36 Завершення будівництва по вул.Калнишевського, вул.Дорошенко, вул.Рубана (зовнішнє освітлення та дороги) 

37 Реконструкція автодороги по вул.Шкільній від вул.Фортечної до вул.Першої ливарної в м.Запоріжжі 

38 
Реконструкція автодороги по вул.Тимірязєва (від р.Суха Московка до перехрестя з вул.Вишневою) в Олександрівському 

районі м.Запоріжжя 

39 
Реконструкція прибудинкової території в межах вулиць пр. Соборний, 189, вул. Парковий, 9, 11, 13, вул. Богдана 

Хмельницького, 5, вул. Валерія Лобановського, 10, 12, 14 у м. Запоріжжі 
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40 Реконструкція бульвару Шевченка від вул. Перемоги  до вул.. Тбіліської в м. Запоріжжі 

41 Реконструкція пішохідного переходу через балку Маркусова від вул. Історичної до вул. Сеченова в м. Запоріжжі 

42 Реконструкція вул. Калібрової від вул. Південне шосе до вул. Солідарності в м. Запоріжжі 

43 Реконструкція автодороги по пр. Маяковського від вул. Патріотичної до каскаду фонтанів "Веселка" в м. Запоріжжя 

44 Реконструкція проїзної частини прилеглої до ПС "Юність" за адресою вул. Перемоги, 66 в м. Запоріжжя 

45 Будівництво тротуару за адресою вул. Радіаторна (від вул. Республіканської до вул. Лассаля) у м. Запоріжжя 

46 Будівництво тротуару за адресою вул.Селищна (від ДВС -1 до вул. Норільської) у м. Запоріжжя 

47 Будівництво тротуару за адресою провулок Боковий  (від вул. Електричної до вул. Основної) у м. Запоріжжя 

48 
Будівництво тротуару у парку по Північному шосе (від житлового будинку №2 по вул. Глазунова до Північного шосе) у м. 

Запоріжжя 

49 Реконструкція підземного переходу на трасі Харків-Сімферополь в Шевченківському районі в м. Запоріжжя 

 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення 

1 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньо квартальній території по вул. Південне шосе, 2, 2А, 2Б в 

м. Запоріжжя 

2 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Запорізька вздовж тротуарів в м. Запоріжжя 

3 Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул. Космічна, 8а у м. Запоріжжі 

4 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Закарпатська (від буд. № 2 до буд. № 39/42) у м. Запоріжжі  

5 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Вахтова (від вул. Саперна до вул. Арбузова) у м. Запоріжжі  

6 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Ситова, 2 у м. Запоріжжі  

7 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Космічна 100, 100а, 100б, 102а у м. Запоріжжі  

8 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Північнокільцева 1, 3 у м. Запоріжжі  

9 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Задніпровська, 6, Задніпровська ,8 Задніпровська, 10 в м. Запоріжжя   

10 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Ентузіастів, 4 в м. Запоріжжя  

11 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Лахтинська, 2, Лахтинська, 4 в м. Запоріжжя   

12 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Лахтинська, 12 в м. Запоріжжя   

13 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Запорізького козацтва, 3, 5, 7, 11а, 13а, 15а в м. Запоріжжя  

14 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Задніпровська, 24а в м. Запоріжжя  
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15 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Задніпровська, 28,30 в м. Запоріжжя  

16 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Ентузіастів, 10 в м. Запоріжжя   

17 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Ентузіастів, 8 в м. Запоріжжя   

18 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Ентузіастів, 12 в м. Запоріжжя   

19 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Ентузіастів, 14а в м. Запоріжжя  

20 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Ентузіастів, 20/вул. Задніпровська, 34 в м. Запоріжжя   

21 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Лахтинська, 3 в м. Запоріжжя   

22 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Лахтинська, 5 в м. Запоріжжя   

23 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Козака Бабури, 3 в м. Запоріжжя   

24 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Козака Бабури, 10 в м. Запоріжжя  

25 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Задніпровська, 5а в м. Запоріжжя   

26 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по пр. Ювілейний, 30а в м. Запоріжжя  

27 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Бульвар Будівельників, 15 (центр естетичного виховання) в м. Запоріжжя  

28 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Бульвар Будівельників, 19 в м. Запоріжжя 

29 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Бульвар Будівельників, 21 в м. Запоріжжя  

30 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Бульвар Будівельників, 15 в м. Запоріжжя  

31 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Бульвар Будівельників, 23 в м. Запоріжжя  

32 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. М. Судца 3А в м. Запоріжжя  

33 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Задніпровська, 33, 39 по пішохідній доріжці уздовж ринку у напрямку до 

будинку Воронізька, 30 в м. Запоріжжя   

34 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Бородинська від буд. № 43а/1 до буд. 49А в м. Запоріжжя  

35 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Медична, від буд. 72 до буд. 80 в м. Запоріжжі   

36 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Відродження в м. Запоріжжя   

37 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Цегельна (від вул. Фабрична буд. 4, 15, 23, 23а, 23б, 24, 26, 26а до мосту 

річки Суха Московка та від вул. Фабрична, 61 до буд. 199) в м. Запоріжжя   

38 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Фабрична, 123-150 в м. Запоріжжя   

39 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по пров. Художній в м. Запоріжжя   
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40 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по пров. Звивистий в м. Запоріжжя   

41 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Милосердя в м. Запоріжжя  

42 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Академіка Павлова в м. Запоріжжя  

43 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Алейна в м. Запоріжжя  

44 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Військбуд, 85 в м. Запоріжжя   

45 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Червоногірська (від вул. Панфьорова до вул. Автодорожня) у 

м. Запоріжжі   

46 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Балкова (від вул. Григорія Квітки - Основ’яненка до вул. Ігоря 

Сікорського) у м. Запоріжжі   

47 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Балкова (від вул. Тимірязєва до вул. Верещагіна) у м. Запоріжжі   

48 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Довженка (від вул. Лірична до вул. Московська) у м. Запоріжжі  

49 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Лірична (від вул. Волоколамська до вул. Довженка) у м. Запоріжжі   

50 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Алтайська (від вул. Балкова до вул. Тульська) у м. Запоріжжі   

51 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Іркутська (від річки Капустянка до вул. Кіровоградська) у м. Запоріжжі 

52 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Бузкова у м. Запоріжжі  

53 Будівництво мереж зовнішнього освітлення парк між вул. Павлокічкаська та вул. Історична у м. Запоріжжі   

54 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по пров. Водний у м. Запоріжжі   

55 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Лассаля, 61 у м. Запоріжжі   

56 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Придніпровська, 6, 8 у м. Запоріжжі   

57 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Автодорівська, 1-28 у м. Запоріжжі  

58 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Морфлотська, 21 у м. Запоріжжі  

59 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Лижна, 1-9 у м. Запоріжжі  

60 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Орловська у м. Запоріжжі   

61 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Морфлотська, 100-110 у м. Запоріжжі  

62 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Досягнень, 18-24 у м. Запоріжжі  

63 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по пров. Листопадовий у м. Запоріжжі  

64 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Славгородська (від вул. Похила до пров. Сніжний) в м. Запоріжжі   
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65 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по пішохідної доріжки від вул. Автобусна до зуп. трамвая РМЗ в м. Запоріжжі  

66 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул. Іванівська, № 16, 20 - вул. Трегубова, 

№ 13,15,17,19,21,23,25 - вул. Вавилова, 11,13,15,17,19 - вул. Вишневського, № 10,12,14,16 в м. Запоріжжя  

67 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Аваліані (з виходом на вул. Фортечна) в м. Запоріжжя 

68 Будівництво внутрішньо квартальних мереж зовнішнього освітлення по вул. Стефанова № 44,46 в м. Запоріжжя 

69 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Новгородська, 8-4 в м. Запоріжжя  

70 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по пров. Придорожній в м. Запоріжжя 

71 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Новоросійська в м. Запоріжжя  

72 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Академіка Грекова в м. Запоріжжя  

73 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Верхоянська в м. Запоріжжя 

74 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по пров. Весняний в м. Запоріжжя  

75 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Загорська в м. Запоріжжя 

76 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по пров. Зустрічний в м. Запоріжжя  

77 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Калузька в м. Запоріжжя 

78 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Леоніда Приня в м. Запоріжжя 

79 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Максима Кривоноса в м. Запоріжжя 

80 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Миколи Хвильового в м. Запоріжжя  

81 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Молодогвардійська, 1-12 в м. Запоріжжя  

82 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Натальївська в м. Запоріжжя 

83 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Незалежності в м. Запоріжжя  

84 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Нестерова, 1-24 в м. Запоріжжя 

85 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Оріхівська в м. Запоріжжя 

86 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Пшенична в м. Запоріжжя  

87 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Тольятті в м. Запоріжжя  

88 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Центральна, 7, 7а в м. Запоріжжя  

89 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Кірова, 19-41 у м. Запоріжжя 

90 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по пров. Ржевський в м. Запоріжжя 
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91 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Суворова (від вул. Заводська до вул. Рекордна) у м. Запоріжжі 

92 Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по б. Бельфорський, 13 в м. Запоріжжя  

93 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул. Вавилова, № 6, 8, 10, 12 - 

вул. Вишневського, № 18, 20, 20-А, 22, 22-А, 24, 26, 28, 30 - вул. Трегубова, № 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 в м. Запоріжжя  

94 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул. Вавилова, № 2-вул. Кремлівська, 

№ 27 в м. Запоріжжя 

95 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул. Кияшка, № 24, 26, 28, 30, 32 в 

м. Запоріжжя 

96 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення по на внутрішньоквартальній території вул. Кремлівська, № 5, 7, 9, 11, 13, 15 - 

вул. Мінська, 3, 4, 6, 8 - вул. Таганська, 4 - вул. Ризька, 3 - вул. Трегубова, № 6, 8 в м. Запоріжжя  

97 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул. Кремлівська, № 43, 45, 47, 49, 49-А, 

51, 53, 53-А, 55, 57, 57-А, 59, 61, 61-А, 63 - вул. Трегубова, № 36, 38, 40, 42 в м. Запоріжжя  

98 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул. Л.Українки, № 2,4,6,8,10-

вул. Трегубова, № 22,20,26,28,30,32-вул. Адмиралтейська, № 3,5,7,9-вул. Кремлівська, 29,31,33,35,37,39,41 в м. Запоріжжя  

99 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул. Трегубова, № 10, 12, 12-А, 14, 16 - 

вул. Вавилова, № 1, 3, 5, 7, 9 - вул. Кремлівська, № 17, 19, 21, 23, 25 в м. Запоріжжя  

100 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по пров. Архангельський в м. Запоріжжя  

101 Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул. Ладозька, 12 в м. Запоріжжя 

102 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Дніпровські пороги, 31 - вул. Професора Толока, 26; школа № 109 - 

вул. Товариська, 66а; вул. Дніпровські пороги, 31 - школа № 109 в м. Запоріжжя  

103 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Котельникова, 12-22 в м. Запоріжжя 

104 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Зелена від вул. Донецька до вул. Ювілейна в м. Запоріжжя  

105 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Зелена від вул. Котельникова до вул. Центральна в м. Запоріжжя  

106 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул. Незалежної України (житловий 

будинок № 14-20) в м. Запоріжжя 

107 Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул. Рекордна в м. Запоріжжя  

108 Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул. Верхня в м. Запоріжжя  
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109 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по проїзду Піонерському в м. Запоріжжя  

110 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Скульптурна у м. Запоріжжі 

111 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Мальовнича у м. Запоріжжі 

112 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по пров. Перлинному (від вул. Медична до вул. Каховська) в м. Запоріжжя 

113 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Норільська у м. Запоріжжі 

114 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Блакитна(дорога до аеропорту) в м. Запоріжжя  

115 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по пров. Адигейський у м. Запоріжжя  

116 Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по бул. Шевченка, 27 у м. Запоріжжі   

117 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул. Перемоги, 35, 37, 37а, 39 у 

м. Запоріжжі   

118 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по провулку між вул. Зернова та вул. Прогресивна у м. Запоріжжі   

119 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул. Академіка Олександрова, 17 у 

м. Запоріжжі   

120 Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул. Руставі, 2 у м. Запоріжжі 

121 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Менонітська у м. Запоріжжі   

122 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Цілинна у м. Запоріжжі   

123 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по пров. Кубинський у м. Запоріжжі   

124 Будівництво мереж зовнішнього освітлення скверу на ділянці від вул. Павлокічкаська до Північного шосе у м. Запоріжжі   

125 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Історична, 4, 6, 6а, 8, 10 у м. Запоріжжі   

126 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по пров. Юр’ївський у м. Запоріжжі   

127 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Сімейна від вул. Броньова до вул. Дмитра Миргородського у 

м. Запоріжжі   

128 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Дежньова у м. Запоріжжі  

129 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Технікумівська, 15-19, 25-29 у м. Запоріжжі   

130 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Російська у м. Запоріжжі   

131 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Знаменська з виходом на вул. Броньова у м. Запоріжжі   

132 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Лазаретна, 8-13, 24-28 у м. Запоріжжі   
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133 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по від вул. Гоголя, 21-31а у м. Запоріжжі     

134 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул. Костянтина Великого 16, 18, 20  у 

м. Запоріжжі   

135 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Нова у м. Запоріжжі   

136 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по пров. Збройний у м. Запоріжжі   

137 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Горна у м. Запоріжжі   

138 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Січових стрільців від вул. Шевченка до р. Суха Московка у м. Запоріжжі   

139 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Стартова від траси Харків-Симферополь до вул. Базова в м. Запоріжжя   

140 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Європейська, 4 у м. Запоріжжі 

141 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Тимірязєва (від вул. Балкова до вул. Баранова) у м. Запоріжжі 

142 Будівництво мереж зовнішнього освітлення пров. Кедровий (від вул. Учительської до вул. Каспійської) у м. Запоріжжі 

143 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Балка-Поповка (від буд. 241 до буд. № 315) у м. Запоріжжя 

144 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул. Ситова, 9, 9а, 9б, 11б і 

вул. Північнокольцева, 12 у м. Запоріжжі 

145 Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул.Незалежної України,42 у м.Запоріжжі 

146 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Запорізького козацтва, 17,19,21,23,21а,27,29,31,33,35 в м. Запоріжжя 

147 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Гудименка, 18 (зона парку ЗОШ № 40) в м. Запоріжжя 

148 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.Волоколамська(від вул.Ферганська до вул.Владивостоцька) у м.Запоріжжі 

149 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Електрична, 241, 241а в м. Запоріжжя 

150 Будівництво мереж зовнішнього освітлення вулиці Косарєва (від вул. Билкіна до вул. Автобусної) у м. Запоріжжі 

151 
Будівництво мереж декоративного зовнішнього освітлення по Прибережній магістралі в районі Центрального пляжу в 

м.Запоріжжі 

152 Будівництво мереж зовнішнього освітлення Прибережна магістраль (рятувальна станція КП "Титан") у м.Запоріжжі 

153 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по бул.Шевченка,16, 20 в м.Запоріжжі 

154 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.Гудименка, 40 в м.Запоріжжя 

155 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.Крайня в м.Запоріжжя 

156 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по бул.Будівельників,10 (уздовж дитячого садка) в м.Запоріжжя 



16 

 

№ з/п 
Назва об’єктів 

відповідно до проектно-кошторисної документації тощо 

157 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.Морфлотська в м.Запоріжжя 

158 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по пров. Глибокий у м. Запоріжжі 

159 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Колонтай у м. Запоріжжі 

160 Будівництва мереж зовнішнього освітлення по вул. Азовській у м. Запоріжжі 

161 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Початкова у м. Запоріжжі 

162 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Магістральна, 1-44 в м. Запорожжя 

163 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по пров. Боковий (від вул. Основна до вул. Амурська) в м. Запоріжжя 

164 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Волзька (від вул. Листопрокатна до вул. Виробнича) в м. Запоріжжя 

165 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Овочівництва на о. Хортиця 

166 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Козака Бабури, 20 (дитячий майданчик) в м. Запоріжжя 

167 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Дальня в м. Запоріжжя 

168 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Тверська (від вул.Карпенка-Карого до вул.Орликова) в м. Запоріжжя 

169 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Бодянського у м. Запоріжжі 

170 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Грязнова, 88, 88а, 88б, 90а, 90, 94 у м.Запоріжжі 

171 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.Лахтинська,6 в м.Запоріжжя 

172 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.Лахтинська,13,13а,15,17,19,21/пр.Ювілейний,33,35,50/вул. 

Задніпровська,48 в м.Запоріжжя 

173 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Стрєльникова у м.Запоріжжі 

174 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.Московська (від вул. Слави до вул. Памірська) у м.Запоріжжі 

175 Зовнішні мережі електропостачання Кушугумського кладовища у м. Запоріжжя - нове будівництво 

176 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення  по вул.Хлібна (на ділянці від траси Харків-Сімферополь від буд. № 101 до буд. 

187)  у м.Запоріжжі 

 
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення 

1 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Ризька в м. Запоріжжі 

2 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Автодорівська в м. Запоріжжі 

3 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по пров. Глибокий в м. Запоріжжі 
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4 
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по Прибрежній магістралі (від р. Мокра Московка до р. Суха Московка) у 

м. Запоріжжя 

5 
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по Прибрежній магістралі (від р.Суха Московка до вул.Тюленіна) у 

м.Запоріжжя 

6 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Кустанайська (з виходом на вул. Горобинова) в м. Запоріжжя 

7 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Крилова в м. Запоріжжя 

8 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Стартова від вул. Базова до сел. Віськбуд в м. Запоріжжя   

9 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Михайла Гончаренка в м. Запоріжжі 

10 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Паркова в м. Запоріжжі 

11 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Південноукраїнська в м. Запоріжжі 

12 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Автодорожня (від вул. Тульська до вул. Теплова) в м. Запоріжжя 

13 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення від парку Металургів (ТП-73) до площі Енергетиків (ТП-74) у м. Запоріжжі 

14 
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Чарівна (на ділянці від вул. Полякова до вул. Бочарова - тротуар) у 

м. Запоріжжі 

15 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Новобудов в м. Запоріжжя 

16 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Північне шосе (Вознесенівський район) в м. Запоріжжі 

17 
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на розділювальній смузі від Паркового бульвару до пр. Металургів по 

пр. Соборний (ТП-560) в м. Запоріжжя 

18 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на розділювальній смузі по вул. Лермонтова (ТП-429) в м. Запоріжжя 

19 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на розділювальній смузі по пр. Металургів (ТП-570) в м. Запоріжжя 

20 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Південне шосе в м. Запоріжжя 

21 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Іванова в м. Запоріжжя 

22 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Молодогвардійська в м. Запоріжжя 

23 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Стефанова в м. Запоріжжя 

24 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Рясна в м. Запоріжжя 

25 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Освітянська в м. Запоріжжя 

26 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Новомосковська в м. Запоріжжя 
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27 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Василя Вишиваного в м. Запоріжжя 

28 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Пантелеймона Куліша в м. Запоріжжя 

29 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Дніпровське шосе в м. Запоріжжя 

30 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Піщана в районі промзони в м. Запоріжжя 

31 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Істоміна в м. Запоріжжя 

32 
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Димитрова (від вул.Харчова до траси Харків-Сімферополь) у 

м.Запоріжжі 

33 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Єднання у м.Запоріжжі 

34 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по пр. Радянський, навколо БК Хортицький в м.Запоріжжі 

35 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по пр.Моторобудівників в м.Запоріжжя 

36 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення навколо території ЗНВК №77 по вул.Памірська,91 в м.Запоріжжі 

37 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення навколо території ДНЗ № 143 "Квітковий" по вул.Памірська,93 в м.Запоріжжі 

38 
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул.Хлібна (на ділянці від вул.Радісна до траси Харків-Сімферополь) у 

м.Запоріжжі 

 Будівництво та реконструкція світлофорних об’єктів 

1 Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті пр. Маяковського – вул. Прибрежна магістраль в м. Запоріжжя  

2 Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. Червона – вул. Кругова в м. Запоріжжя  

3 Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті пр. Маяковського – вул. Патріотична в м. Запоріжжя 

4 
Будівництво світлофорного об’єкту з визивним пристроєм по вул. Очаківській в районі зупинки громадського транспорту 

«Дослідна станція» в м. Запоріжжі 

5 Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Л. Чайкіної - вул. Історична в м.Запоріжжя  

6 
Будівництво світлофорного об'єкту з визивним пристроєм в районі зупинкового комплексу "Скворцова"  по вул. Скворцова в 

м.Запоріжжі  

7 
Будівництво світлофорного об'єкту з визивним пристроєм для пішоходів на перехресті вул.Культурна-Таманська в 

м.Запоріжжя 

8 Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Братської - вул. Михайла Грушевського в м.Запоріжжя  

9 Будівництво світлофорного об'єкту з визивним пристроєм  для пішоходів на перехресті вул. Б. Хмельницького - вул. Леонова 
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в м. Запоріжжя  

10 Будівництво світлофорного об'єкту  на перехресті вул. Адмірала Нахімова - вул. Брянская в м. Запоріжжя  

11 Реконструкція світлофорного об’єкту на перехресті вул. Незалежної України – вул. Сталеварів в м. Запоріжжя 

12 Реконструкція світлофорного об’єкту на перехресті  вул.8 Березня - вул. Іванова в м.Запоріжжя 

13 Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул.Іванова-вул.Безіменна в м.Запоріжжі (проектні та будівельні роботи) 

 
Контактні мережі, системи відеоспостереження 

1 Реконструкція контактної мережі тролейбусу від вул. Кияшка (т.А) по вул. Кремлівській (т.Б) м. Запоріжжя 

2 
«Ситуаційний командний центр, Центр обробки відеоданих Запорізької міської ради, Програмно-апаратний комплекс 

відеоспостереження» з проведенням реконструкції будівлі за адресою пров. Явірний, 8а, м. Запоріжжя 

3 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V65 сенсорної частини системи, розташоване на перетині пр. Соборного та 

вул. Зелінського, м. Запоріжжя 

4 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V66 сенсорної частини системи, розташоване на перетині пр. Соборного та 

бул. Шевченко, м. Запоріжжя 

5 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V68 сенсорної частини системи, розташоване на перетині 

вул. Л. Жаботинського та бул. Шевченко, м. Запоріжжя 

6 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V87 сенсорної частини системи,  розташоване на автостоянці біля 

супермаркету Сільпо з боку вул. Лермонтова, пр. Соборний, буд.147, м.Запоріжжя 

7 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V86 сенсорної частини системи,  розташоване на зупинці громадського 

транспорту біля ТЦ "Україна" по пр.Соборний, буд.147, м.Запоріжжя  

8 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V114 сенсорної частини системи,  розташоване біля цирку по вул. 

Рекордна, буд.41, м.Запоріжжя 

9 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V99 сенсорної частини системи,  розташоване на зупинці громадського 

транспорту біля площі Фестивальна, м.Запоріжжя 

10 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V100 сенсорної частини системи,  розташоване на площі Фестивальна біля 

Облдержадміністрації, м.Запоріжжя  

11 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V101 сенсорної частини системи,  розташоване біля ПАТ "Укрпошта"  по 

пр. Соборний, буд.133, м.Запоріжжя  
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12 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V148 сенсорної частини системи,  розташоване на Арочному мосту з боку 

о.Хортиця, м.Запоріжжя  

13 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V182 сенсорної частини системи,  розташоване на мосту через старий 

Дніпро до Хортицького р-ну з боку о.Хортиця, м.Запоріжжя  

14 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V50 сенсорної частини системи,  розташоване посередині моста 

Преображенського, м.Запоріжжя  

15 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V51 сенсорної частини системи,  розташоване на мосту Преображенського 

з боку правого берега Дніпра, м.Запоріжжя  

16 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V52 сенсорної частини системи,  розташоване на перетині Прибрежної 

магістралі та виїзду з моста Преображенського, м.Запоріжжя  

17 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла A25 сенсорної частини системи,  розташоване біля театру ім. Магара, 

пр.Соборний,41 , м.Запоріжжя  

18 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла A32 сенсорної частини системи,  розташоване на перетині 

вул.Дніпровської та вул.Св.Миколая, м.Запоріжжя  

19 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла A40 сенсорної частини системи,  розташоване біля ЗД вокзалу "Запоріжжя-

2", вул.Костянтина Великого,5 , м.Запоріжжя  

20 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла A66 сенсорної частини системи,  розташоване на перетині пр.Соборного та 

вул.Франка, пр.Соборний,83, м.Запоріжжя  

21 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла A67 сенсорної частини системи,  розташоване на перетині пр.Соборного та 

вул.Приходської, пр.Соборний,87а, м.Запоріжжя  

22 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла D145 сенсорної частини системи,  розташоване на під'їзді до ГРС, поруч з 

ремонтною базою ВАТ «Акціонерна компанія "Південтрансенерго" », м.Запоріжжя  

23 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла D178 сенсорної частини системи,  розташоване на Арочному мосту з боку 

Дніпровського р-ну, м.Запоріжжя  

24 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла D197 сенсорної частини системи,  розташоване на  під'їзді до 

Електропідстанції 330 кВ ДГЕС-1, м.Запоріжжя 

25 Нове будівництво зони відеоспостереження вузла D 35 сенсорної частини системи,  розташоване біля розв'язки з'їзду з греблі 



21 

 

№ з/п 
Назва об’єктів 

відповідно до проектно-кошторисної документації тощо 

ДГЕС та вул.Б.Хмельницького, пр.Соборний,191, м.Запоріжжя  

26 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла D36 сенсорної частини системи,  розташоване на з'їзді з греблі ДГЕС поруч 

з новим шлюзом, м.Запоріжжя 

27 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла D37 сенсорної частини системи,  розташоване на греблі ДГЕС поруч з 

старим шлюзом, м.Запоріжжя  

28 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла D41 сенсорної частини системи,  розташоване на перетині вул.Гребельної 

та бул.Вінтера, м.Запоріжжя  

29 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла D47 сенсорної частини системи,  розташоване біля районної адміністрації 

Дніпровського р-ну, вул. Бородинська, 1а, м.Запоріжжя 

30 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла K01 сенсорної частини системи,  розташоване біля розвилки автомагістралі 

H-08 та автомагістралі E-105, м.Запоріжжя  

31 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла K-05 сенсорної частини системи,  розташоване на перетині  автомагістралі 

H-08 та вул.Дослідна Станція, м.Запоріжжя  

32 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла K32 сенсорної частини системи,  розташоване біля автовокзалу 

"Запоріжжя-1", пр.Соборний,20 , м.Запоріжжя  

33 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла K33 сенсорної частини системи,  розташоване на перетині пр.Соборного та 

вул.Сергія Серікова, пр.Соборний,11, м.Запоріжжя  

34 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла K35 сенсорної частини системи,  розташоване біля ЗД вокзалу "Запоріжжя-

1", пл.Привокзальна,1, м.Запоріжжя  

35 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла K58 сенсорної частини системи,  розташоване на перетині вул.Космічна, та 

вул.Складська, м.Запоріжжя  

36 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла K59 сенсорної частини системи,  розташоване на перетині автомагістралі 

E-105 та вул.Космічної, м.Запоріжжя  

37 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла s04 сенсорної частини системи,  розташоване автомагістралі E-105 поруч з 

вул.Автострадна,151, м.Запоріжжя  

38 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла S117 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вул.Вороніна та 

вул. Спартака Маяковського, м.Запоріжжя  
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39 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла S17 сенсорної частини системи,  розташоване на перетині автомагістралі E-

105 та вул.Чарівної, м.Запоріжжя 

40 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла S89 сенсорної частини системи,  розташоване на автостоянці біля 

Запорізького міжнародного аеропорту, м.Запоріжжя  

41 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V19 сенсорної частини системи,  розташоване біля ТЦ "Амстор", по вул. 

Перемоги, буд. 64 м. Запоріжжя 

 Реконструкція аеропорту 

1 
Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" на вул. Блакитна, 4 

у Шевченківському районі м.Запоріжжя 

2 
Огородження та система технічного нагляду і контролю доступу по периметру охоронної зони обмеженого доступу 

КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4. Реконструкція 

3 
Реконструкція павільйону-накопичувача П-72 літ.К-4 інв.№000082 (будівля для обслуговування пасажирів на внутрішніх 

авіалініях) КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул.Блакитна, буд.4 

 Реконструкція парків, скверів, пляжів 

1 Реконструкція об’єкта благоустрою «Правобережного міського пляжу», м. Запоріжжя   

2 Реконструкція Центрального парку «Дубовий гай» в м.Запоріжжя 

3 Реконструкція центральної алеї скверу по пр. Ювілейному в Хортицькому районі у м. Запоріжжя 

4 
Реконструкція елементів благоустрою пішохідної зони вул. Якова Новицького (від вул. Л.Жаботинського до вул. Перемоги) у 

Вознесенівському районі м. Запоріжжя 

5 Реконструкція парку ім. Пушкіна в м. Запоріжжя 

6 
Реконструкція елементів благоустрою території з встановленням декоративної скульптури, присвяченої ліквідаторам 

Чорнобильської катастрофи вздовж Вознесенівського узвозу в м. Запоріжжі 

7 Реконструкція площі, прилеглої до меморіального комплексу «Летять журавлі» в Шевченківському районі м. Запоріжжя 

8 Реконструкція площі Запорізької в м. Запоріжжя 

9 Реконструкція площі Фестивальної в м. Запоріжжя 

10 Реконструкція елементів благоустрою скверу по вул. Бочарова - вул. Чарівній в Шевченківському районі м. Запоріжжя 
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11 Реконструкція парку ім. В.Я Клімова в Шевченківському районі м. Запоріжжя 

12 Реконструкція скверу ім. 30 річчя визволення України від фашистських загарбників по вул. Л.Чайкіної в м. Запоріжжя 

13 Реконструкція зони відпочинку по вул. Л.Шмідта під пляж м. Запоріжжя 

14 Реконструкція парку ім. Гагаріна в Комунарському районі м. Запоріжжя 

15 
Підключення до існуючої мережі ігрового блоку модульного містечка та благоустрій території за адресою вул. Стешенко, 18 

м. Запоріжжя - реконструкція 

16 
Облаштування спортивного майданчику по вулиці Автозаводська в місті Запоріжжя за проектом "Здоров'я - це найбільший 

скарб". Перша черга будівництва  

17 Будівництво дитячого майданчика для дітей-інвалідів по вул. М.Корищенко,26 в м.Запоріжжя 

18 Будівництво дитячого майданчику по вул. Незалежності в Шевченківському районі м.Запоріжжя 

19 Облаштування поля для міні-футболу 

20 Реконструкція скверу Театрального (Олександрівський район,  м. Запоріжжя) 

21 Будівництво "Алеї випускників" в парку "Трудової слави" в м. Запоріжжя 

22 
Реконструкція пам'ятного комплексу "Воїнам загиблим в Афганістані та локальних війнах за кордоном" по бул.Шевченко, 

алея Трудової Слави в м.Запоріжжя 

23 Реконструкція елементів благоустрою з влаштуванням господарської зони Парку Трудової Слави в м. Запоріжжя 

24 Створення скверу (реконструкція пішохідної зони) по вулиці Запорізькій в Олександрівському районі в м.Запоріжжя 

 Інші заходи 

1 Будівництво зупинки громадського транспорту по вул. Іванова СК "Стріла" в м. Запоріжжя 

2 
Будівництво полігону твердих побутових відходів №3 на землях Сонячної селищної Ради Запорізького району Запорізької 

області 

3 
Нове будівництво крематорію міста Запоріжжя на Кушугумському кладовищі розташованого на землях Балабинської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області за межами населеного пункту 

4 
Нове будівництво Кушугумського кладовища міста Запоріжжя на земельній ділянці  розташованій на території Балабинської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області за межами населеного пункту 
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Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності 

таб. 4.2. 

Найменування комунального 

підприємства 

Внески у статутні капітали комунальних підприємств міста Одиниця 

виміру 

Кількість 

Комунальне підприємство 

«Експлуатаційне лінійне управління 

автомобільних шляхів»  

Машина для ямкового ремонту од. 1 

Підмітально-вакуумна машина середнього класу од. 1 

Екскаватор навантажувач од. 2 

Гідромолот до екскаватора-навантажувача од. 2 

Ківш до екскаватора-навантажувача од. 1 

Підмітально-вакуумна машина малого класу од. 1 

Машина дорожня багатофункціональна  од. 3 

Генератор бензиновий од. 3 

Відбійний молоток од. 8 

Віброплита  од. 2 

Повтрядув ранцевий од. 5 

Багатофункціональна дорожня поливомийна машина од. 1 

Підмітально-вакуумна машина од. 1 

Компресор од. 5 

Асфальтна фреза од. 1 

Запорізьке комунальне підприємство 

міського електротранспорту 

«Запоріжелектротранс»  

Капітальний ремонт трамваїв Т-3 із заміною кузова на новий од. 4 

Капітальний ремонт трамвайних візків для трамваїв Т-3  од. 8 

Капітальний ремонт трамваїв Т-3М од. 4 

Облаштування тягових перетворювальних підстанцій міського 

електротранспорту системою моніторингу для захисту тягової мережі 
під-

станцій 
15 

Комунальне підприємство «Водоканал»  Спеціалізований автомобіль на базі ГАЗ-3309 од. 4 

Екскаватор-навантажувач JCB 3CX од. 3 
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Найменування комунального 

підприємства 

Внески у статутні капітали комунальних підприємств міста Одиниця 

виміру 

Кількість 

Концерн «Міські теплові мережі» 

Дизель-генератор ТРН RR 110 на автомобільному причепі од. 1 

Автомобіль спеціальний аварійний  Peugeot Partner од. 14 

Мотопомпа VK 150-3/1T-SP од. 1 

Самоскид АС-3253/1 КОБАЛЬТ на шасі FotonDaimler од. 1 

Комунальне ремонтно-будівельне 
підприємство «Зеленбуд» 

Обладнання для гідропосіву  од. 1 
Обладнання плужно-щіткове МДК на поливо мийний автомобіль 
МАЗ 

од. 4 

Комунальне підприємство «Титан» 
Блочний насос та комплектуючих з монтажем  од. 1 

Прилад управління плавного пуску та комплектуючі з монтажем од. 1 

КП "Запоріжремсервіс" 

Аварійна машина од. 15 

Комп’ютерна техніка од. 13 

GSM - шлюз од. 1 

Агрегат "Кобра 22" з набором інструментів од. 30 

Відбійний молоток од. 30 

Подрібнювач деревини од. 1 

Спеціалізоване комунальне підприємство 
«Запорізька ритуальна служба» 

Самоскид од. 2 

Мотокоса од. 5 

Інвертор зварювальний од. 1 

Кран підкатний знімач двигуна  од. 1 

Комунальне підприємство «Наше місто» Комп’ютерна техніка од. 47 

КП "Побутовик"  Автомобіль од. 1 

 

 

Секретар міської ради              Р.О.Пидорич 


