
 

 

 

 

 

 

Про створення об’єкту інженерного 

забезпечення (твердопаливної котельні) 

 

 

Керуючись ст.ст. 31, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 16 Закону України «Про інвестиційну діяльність», з метою 

покращення інвестиційного клімату в м. Запоріжжі, виконавчий комітет 

Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Залучити на договірних засадах Товариство з обмеженою 

відповідальністю «СІТІ ГРАД ПРОМ» для створення об’єкту інженерного 

забезпечення (твердопаливної котельні) по вул. Цитрусовій, 9 в м. Запоріжжі 

шляхом укладення інвестиційного договору між Концерном «Міські теплові 

мережі» і Товариством з обмеженою відповідальністю «СІТІ ГРАД ПРОМ» 

згідно з додатком 1. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бородая О.М. 

 

 

Міський голова                                                               В.В. Буряк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 

«Про  створення об’єкту інженерного забезпечення  

(твердопаливної котельні)» 
 

 До Запорізької міської ради звернулось ТОВ «СІТІ ГРАД ПРОМ» щодо 

створення об’єкту інженерного забезпечення  (твердопаливної котельні), який 

буде  розташований  на  території діючої  котельні Концерну «МТМ» по   

вул. Цитрусовій, 9 в м.Запоріжжі. 

Статтею 2 Закону України «Про інвестиційну діяльність» визначено, 

що інвестиційна діяльність провадиться на основі місцевого   інвестування, 

що здійснюється, в тому числі, комунальними підприємствами за рахунок 

власних і позичкових коштів. 

 Відповідно до ст. 16 Закону України «Про інвестиційну діяльність» 

органи місцевого самоврядування здійснюють регулювання інвестиційної 

діяльності на своїй території, в тому числі шляхом погодження питань про 

створення виробничих та соціальних об'єктів. 

 Згідно зі ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», до відання виконавчих органів міських рад належать власні 

повноваження щодо організації за рахунок власних коштів і на пайових 

засадах будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального 

господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, 

залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій 

незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної 

індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та 

реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного 

обслуговування. 

 Виконавчий комітет, відповідно до ст. 51 Закону України «Про місцеве   

самоврядування в Україні», є виконавчим органом міської ради. Прийняття 

виконавчим комітетом Запорізької міської ради запропонованого проекту 

рішення обумовлено необхідністю забезпечення надання мешканцям міста 

послуг європейського рівня у сфері теплопостачання та зменшення 

собівартості виробництва теплової енергії. 

 

 

Директор департаменту з управління 

житлово-комунальним господарством                                                              

Запорізької міської ради       С.Я. Польовий                 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

          
 


