
   Додаток 
          до рішення  міської ради 
          20.11.2017 №73 
 

ПЕРЕЛІК 
видів робіт та об'єктів по м. Запоріжжю,  

на яких будуть відбувати покарання особи, засуджені до громадських робіт  

у відповідності зі ст.56 Кримінального кодексу України 

 та ст.301, 321³ Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 
 

№ 
п/п 

Підприємство Види робіт Керівник 
підприємства, 

адреса, телефон 
1 2 3 4 

1.  Спеціалізоване 

комунальне підприємство 

«Запорізька ритуальна 

служба» 

Прибирання територій  

Капустяного, 

Леванівського, 

Матвіївського та Східного 

кладовищ, які знаходяться в 

Шевченківському районі  

м. Запоріжжя 

Дмитрієв Максим 

Вячеславович  

69039, м. Запоріжжя 

вул.Солідарності,104 

тел. 239-70-80 

2.  Комунальне підприємство 

«Титан» 

Прибирання території 

ландшафтного парку 

Вознесенівський, парку 

Перемоги та Центрального 

пляжу 

Іщенко Лариса  

Георгіївна  

69032, м. Запоріжжя, 

вул. Макаренка, 7 

тел. 286-89-57 
3.  Комунальне підприємство 

«Центральний парк 

культури та відпочинку 

«Дубовий гай» 

Прибирання території 

парку від сміття, опалого 

листя, тощо 

Комаренко Олег 

Григорович 

69002, м. Запоріжжя, 

вул. Глісерна, 1 

тел. 764-22-97 
4.  Комунальне підприємство 

«Експлуатаційне лінійне 

управління автомобільних 

шляхів» 

Прибирання тротуарів та 

зупинок міського 

транспорту від сміття, 

опалого листя, тощо 

Пархоменко Дмитро 

Олександрович 

69035, м. Запоріжжя, 

вул. Волгоградська, 

23, 

тел. 213-21-41 
5.  Комунальне 

сільськогосподарське 

підприємство «Запоріж-

зеленгосп» Запорізької 

обласної ради 

Прибирання закріпленої 

території від сміття, 

опалого листя, тощо 

Гарбер Юрій 

Володимирович  

69039, м. Запоріжжя,  

Оріхівське шосе,9 

тел. 95-24-82 
6.  Публічне акціонерне 

товариство «Українська 

залізниця» регіональна 

філія «Придніпровська 

залізниця» структурний 

підрозділ «Запорізька 

дитяча залізниця» 

Прибирання закріпленої 

території від сміття, 

опалого листя, тощо 

Черненький 

Михайло Іванович 

69118, м. Запоріжжя, 

вул. Луначарського,1 

тел. 764-27-81 
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7.  Комунальна установа 

«Запорізька обласна 

клінічна лікарня» 

Запорізької обласної ради 

Прибирання, ремонт та 

облаштування приміщень 

та прилеглої території 

Шишка Ігор 

Васильович 

69600, м. Запоріжжя,  

Оріхівське шосе,10 

тел. 769-81-81 
8.  Комунальна установа 

«Запорізька станція 

екстреної (швидкої) 

медичної допомоги» 

Запорізької обласної ради 

підстанція швидкої 

медичної допомоги 

Дніпровського району 

«Лівобережна»  

Прибирання закріпленої 

території від сміття, 

опалого листя, тощо 

Стрижко Олена 

Володимирівна 

69032, м. Запоріжжя, 

вул. Медведєва, 18 

тел. 236-92-74 

9.  Комунальна установа 

«Запорізька станція 

екстреної (швидкої) 

медичної допомоги» 

Запорізької обласної ради 

підстанція 

спеціалізованих  

бригад швидкої медичної 

допомоги 

Прибирання закріпленої 

території від сміття, 

опалого листя, тощо 

Резніков Віталій 

Анатолійович 

69057, м. Запоріжжя, 

вул. Тамбовська, 6 

тел. 236-61-28 

 
 
 
Секретар міської ради       Р.О. Пидорич 


