
Додаток 4 
до Програми економічного і 
соціального розвитку  
м. Запоріжжя на 2019 рік 
 

Перелік об’єктів будівництва,  

які передбачається фінансувати у 2019 році за рахунок бюджетних коштів (бюджет розвитку) 

таб. 4.1. 

№ 

з/п 

Назва об’єктів 

відповідно до проектно-кошторисної документації тощо 

 
Об’єкти соціальної сфери  

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

2 
Реконструкція колегіуму "Мала гуманітарна академія" (благоустрій території, заміна конструкцій даху) по вул. Героїв 

93-ї бригади, 13 в м. Запоріжжя 

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

м.Запоріжжя 

4 Нове будівництво Запорізької загальноосвітньої школи I─IIIступенів № 3 ЗМР ЗО по вул. Фортечній, 55 в м. Запоріжжя 

5 Реконструкція роздягалень та душових кімнат ДЮСШ "Салют"  по вул. Історична,14 м. Запоріжжя   

6 
Термомодернізація будівлі комунального закладу "Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5" по 

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

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

8 
Ремонтні та реставраційні роботи по будівлі  закладу охорони здоров’я «Студентська поліклініка» по пр. Леніна, 59 

м.Запоріжжя - реконструкція 

9 
Реконструкція першого поверху житлового будинку по вул. Новокузнецька, 20-а під амбулаторію сімейного лікаря в 

мікрорайоні "Південний" Комунарського району м. Запоріжжя 

10 
Реконструкція нежитлового приміщення по вул. Поштова (Горького), 55 під амбулаторію сімейного лікаря КЗ 

"Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" в м.Запоріжжя 

11 
Реконструкція будівель та інженерних мереж комунальної установи "Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої 

медичної допомоги м.Запоріжжя" по вул. Перемоги, 80  м. Запоріжжя  

12 Реконструкція будівлі комунального закладу "Палац культури "Орбіта" по вул. Лермонтова, 9 в м. Запоріжжя 
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№ 

з/п 

Назва об’єктів 

відповідно до проектно-кошторисної документації тощо 

13 
Реконструкція приміщень філії Центру надання адміністративних послуг Хортицького району по вул. Світла, 2 / пр. 

Інженера Преображенського, буд.1 в м.Запоріжжі 

 Житлове господарство 

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

м. Запоріжжі 

2 
Житловий будинок  по вул. Вузлова,21 - реконструкція мереж гарячого водопостачання та системи теплопостачання 

м.Запоріжжя 

3 Житловий будинок по бул. Вінтера,50 - реконструкція  в м. Запоріжжя 

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

5 Реконструкція приміщень нежитлової будівлі по вул.Василя Сергієнка, буд.6-А, м.Запоріжжя 

6 Реконструкція першого поверху приміщення № 226 по вул. Василя Сергієнко, 30 в м. Запоріжжя 

7 
Реконструкція житлових приміщень  ІІІ, ІV, V поверхів гуртожитку під житловий  будинок по вул.Незалежної 

України,41а в м.Запоріжжя 

8 Реконструкція житлового блоку №230 гуртожитку по вул. Привокзальна,7 в м. Запоріжжя 

 Водопостачання та водовідведення 

1 Реконструкція хлораторної ДВС-2,  м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) 

2 
Нове будівництво дворового колектора фекально-побутової каналізації житлового будинку по вул.Добровольчих 

батальйонів (вул.Союзна) 36а, м.Запоріжжя 

3 
Реконструкція самопливного каналізаційного колектору від вул.Новгородської до ЦОС-2 в м.Запоріжжя. Ділянка 

колектору від дюкера до ЦОС-2. Дюкер Дн800мм по балці Солов'їний Гай 

 Зливова каналізація 

1 Будівництво споруд зливової каналізації в межах відновлення берегової лінії сел. Павло-Кічкас м. Запоріжжя  

2 Реконструкція зливової каналізації по вул. Перемоги в районі Вознесенівського ринку м. Запоріжжя  

3 Реконструкція зливової каналізації по пр.Інженера Преображенського в м.Запоріжжя 

 Реконструкція автодоріг, шляхопроводів 

1 Реконструкція  пішохідного мосту по пр. Металургів в м. Запоріжжі  
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№ 

з/п 

Назва об’єктів 

відповідно до проектно-кошторисної документації тощо 

2 Реконструкція шляхопроводу по пр. Металургів в м.Запоріжжя 

3 Нове будівництво  дороги по вул. Російська в м. Запоріжжя 

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

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

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

7 
Реконструкція автодороги по  Прибережній магістралі від вул. Глісерної до автомобільного мосту через р. Мокра 

Московка в м. Запоріжжя  

8 
Реконструкція автодороги по вул. Тиражній та автомобільної дороги, яка з'єднує автодорогу Н-08 Бориспіль-

Дніпропетровськ-Запоріжжя (через Кременчуг) в м.Запоріжжі 

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

10 Реконструкція перехрестя бул. Вінтера - вул. Гребельна з влаштуванням додаткової смуги для руху в м.Запоріжжя 

11 Реконструкція перехрестя вул. Кругова - вул. Іванова з влаштуванням додаткової смуги для руху в м.Запоріжжя 

12 
Нове будівництво майданчику для здійснення габаритно-вагового контролю при в'їзді до м. Запоріжжя на 297 км 

автодороги М-18 (розвилка) 

13 
Нове будівництво майданчику для здійснення габаритно-вагового контролю на об'їзній дорозі на в'їзді до м. Запоріжжя з 

боку с. Балабине  

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

15 Реконструкція пішохідного мосту через Вознесенівський спуск по вул. Перемоги - бул. Центральний в м. Запоріжжі  

16 
Реконструкція тротуару з облаштуванням двосторонньої велодоріжки на Прибережній магістралі  від перехрестя  вул. 

Глісерної-Прибережна магістраль до перехрестя вул. Запорізька-Прибережна магістраль в м. Запоріжжі 

17 
Реконструкція автодорожніх проїздів та благоустрій території в районі ринку «Хортицький» в Хортицькому районі м. 

Запоріжжя 

18 
Реконструкція пішохідного тротуару по вул. Новгородській від скверу Ювілейний до вул. Героїв 93-ї бригади в 

м.Запоріжжя 

19 Реконструкція автодороги по вул. Шкільній  від вул. Фортечної до вул. Першої ливарної  у м. Запоріжжі 

20 Реконструкція бул. Будівельників у Хортицькому районі м. Запоріжжя 
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№ 

з/п 

Назва об’єктів 

відповідно до проектно-кошторисної документації тощо 

21 
Реконструкція тротуару та прилеглої території по вул. Центральній (біля ЗНВК 101) в сел.Тепличному в 

Шевченківському районі м.Запоріжжя 

22 
Реконструкція проїзної частини для зупинок громадського транспорту ("заїзні кишені") по вул. Павлокічкаська, 

Оптимістична, Історична з улаштуванням розворотнього кола по вул. Павлокічкаській у м. Запоріжжя 

 Будівництво мереж зовнішнього освітлення 

1 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення на між вул. Історична та вул. Вогнетривка (в межах вулиць Фінальна та 

Оптимістична)  у м. Запоріжжі 

2 Нове будівництво зовнішнього освітлення по вул. Кругова, 57, 57а, 59, 59а  у м. Запоріжжі 

3 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Кутузова, 16-20 - пров. Тавричний  у м. Запоріжжі 

4 Будівництво зовнішнього освітлення по вул. Клубна, 1,8,10,12,14,16,18,19 у м.Запоріжжі 

5 
Будівництво зовнішнього освітлення по  пішохідній доріжці від  ЗНВК "Запорізька Січ" по вул. Січі, 3 до житлового 

будинку № 38 по вул. Наукового містечка у м. Запоріжжі 

6 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вулиці Паторжинського (від вулиці Юнатів до вулиці Теплової) у м. 

Запоріжжі 

7 Будівництво зовнішнього освітлення по вул.Чубанова у м. Запоріжжі 

8 
Нове будівництво зовнішнього освітлення скверу між житловими будинками по вул. Рубана, 13 та Хортицьке шосе, 34 у 

м.Запоріжжі 

9 Нове будівництво зовнішнього освітлення дитячого та спортивного майданчиків по вул. Курузова, 5, 7а у м.Запоріжжі 

10 
Нове будівництво зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул. Водограйна, 4 - вул. 40-річчя 

Перемоги, 59  у м. Запоріжжі 

11 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Миколи Киценка (від вул. Ігоря Сікорского до вул. Григорія Квітки-

Основ”яненка та від буд.11 до р. Суха Московка)  у м.Запоріжжі 

12 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул. Софіївській, буд 236, 238, 240,  

вул. Електрична, буд. 253, 255, 257, 258  у м. Запоріжжі 

13 Будівництво мереж зовнішнього освітлення  по пров. Вечірній   у м.Запоріжжі 

14 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Полякова, 13а,13б,15б у м.Запоріжжі 
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 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення 

1 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення  по вул. Південне шосе (від пр. Металургів до вул. Верхня)  в м.Запоріжжя 

2 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Рельєфна в м. Запоріжжя 

3 Реконструкція  мереж зовнішнього освітлення по вул. Магістральна в м.Запоріжжя 

4 Реконструкція зовнішнього освітлення по вул. Покровська у м. Запоріжжі 

5 Реконструкція  мереж зовнішнього освітлення по вул. Чарівна в м.Запоріжжя 

6 
Реконструкція зовнішнього освітлення  по  вул. Григорія Квітки-Основ”яненка (від вул. 8 Березня до вул. Чумацький 

шлях) у м. Запоріжжі 

7 
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення  Запорізької  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4  Запорізької 

міської ради Запорізької області, вул. Волзька, 30 

8 Реконструкція зовнішнього освітлення по вул. Івана Чупілка у м.Запоріжжі 

 Будівництво  світлофорів 

1 Нове будівництво світлофорного об’єкту по Прибережній автомагістралі в районі Вознесенівського ринку в м.Запоріжжя 

2 
Нове будівництво світлофорного об’єкту на перехресті  вул. Леоніда Жаботинського - вул. Михайла Гончаренка  в 

м.Запоріжжя 

 Реконструкція світлофорів 

1 Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті автодороги   Харьків-Сімферополь - вул. Чарівна в  м.Запоріжжя  

2 Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Магістральна - автодорога  Харьків-Сімферополь в  м.Запоріжжя  

3 Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. 8 Березня - вул. Героїв 55-ї бригади  м.Запоріжжя 

4 Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті пр. Соборний - пр.Маяковського в   м.Запоріжжя 

5 
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті  пр. Металургів - вул. Верхня  з будівництвом острівця безпеки для 

пішоходів  в  м. Запоріжжя 

6 Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті  вул. Чарівна - вул. Бочарова в м. Запоріжжя 

 Реконструкція парків, скверів, пляжів 

1 Реконструкція пішохідної частини пр. Маяковського в м. Запоріжжі 
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2 Реконструкція бульвару Шевченка від вул. Перемоги до вул.. Тбіліської в м. Запоріжжі 

3 Реконструкція об'єкту благоустрою: "Правобережний міський пляж" в  м. Запоріжжі   

4 Реконструкція Центрального парку культури і відпочинку "Дубовий гай" в м. Запоріжжя 

5 Реконструкція площі Фестивальної в м. Запоріжжя 

6 Реконструкція площі Запорізької в м. Запоріжжя 

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

8 
Облаштування поля для міні-футболу (Реконструкція елементів благоустрою існуючого комплексу спортивного 

майданчику  по бул.Будівельників, 21 в  м. Запоріжжі 

9 
Реконструкція елементів благоустрою вул.Якова Новицького (від вул.Патріотичної до вул.Перемоги) у 

Вознесенівському районі в м.Запоріжжі 

10 Реконструкція парку ім. ак.В.Я Клімова в Шевченківському районі м. Запоріжжя 

11 Реконструкція елементів благоустрою скверу по вул. Бочарова-вул. Чарівній в Шевченківському районі м. Запоріжжя 

12 Реконструкція зони відпочинку по вул.Л.Шмідта під пляж в м. Запоріжжі 

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

14 Реконструкція спортивного майданчика по вул.Вузловій,21 у м.Запоріжжя 

15 Реконструкція в'їзного знаку до Заводського району (Північне шосе) у м.Запоріжжя 

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

17 
Облаштування спортивного майданчику по вулиці Автозаводська в місті Запоріжжя за проектом "Здоров’я - це 

найбільший скарб".  

18 Реконструкція скверу по вул. Нагнібіди, 11-11а в Комунарському районі м. Запоріжжя 

19 Реконструкція елементів благоустрою парку "Металургів" в м. Запоріжжя 

 Реконструкція аеропорту 

1 
Огородження та система технічного нагляду і контролю доступу по периметру охоронної зони обмеженого доступу КП 

"Міжнародний аеропорт Запоріжжя" м.Запоріжжя, вул. Блакитна,4. Реконструкція 

2 
Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" на вул. 

Блакитна, 4 у Шевченківському районі м.Запоріжжя 
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3 
Реконструкція та технічне переоснащення радіотехнічних засобів навігації та посадки аеродромного комплексу КП 

"Міжнародний аеропорт Запоріжжя", м. Запоріжжя вул. Блакитна, 4 (курс посадки Мк-196º) 

 Будівництво зон відеоспостереження 

1 
"Ситуаційний командний центр. Центр обробки відеоданих Запорізької міської ради. Програмно-апаратний комплекс 

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

2 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла S16 сенсорної частини системи,  розташоване на перетині вулиці 

Магістральна та траси Е105, м. Запоріжжя 

3 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла S124 сенсорної частини системи,  розташоване на перетині вулиці 

Сікорського та траси Е105, м.Запоріжжя 

4 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла D104 сенсорної частини системи,  розташоване біля посту Патрульної 

поліції на в’їзді-виїзді з міста в бік Дніпропетровська на Каширському шосе, м.Запоріжжя 

5 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла H02 сенсорної частини системи,  розташоване на перетині вулиць 

Калнишевського та Істоміна і Хортицького та Нікопольського шосе, м.Запоріжжя 

6 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла H41 сенсорної частини системи,  розташоване на залізничному 

переїзді біля станції Хортиця у бік вулиць Міської та Садової, м.Запоріжжя 

7 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V46 сенсорної частини системи,  розташоване на Центральному пляжі 

м.Запоріжжя 

8 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла D44 сенсорної частини системи,  розташоване на Правобережному 

пляжі м.Запоріжжя 

9 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла K01 сенсорної частини системи,  розташоване біля розвилки 

автомагістралі Н-08 та автомагістралі Е-105, м.Запоріжжя 

 Будівництво диспетчерської системи зв`язку 

1 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул. 40-річчя Перемоги 19, м.Запоріжжя 

2 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул. 40-річчя Перемоги 21, м.Запоріжжя 

3 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул. 40-річчя Перемоги 41, м.Запоріжжя 

4 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул. 40-річчя Перемоги 43, м.Запоріжжя 
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5 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул. 40-річчя Перемоги 57-А, м.Запоріжжя 

6 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул. 40-річчя Перемоги 65, м.Запоріжжя 

7 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул. 40-річчя Перемоги 65-А, м.Запоріжжя 

8 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул. 40-річчя Перемоги 65-Б, м.Запоріжжя 

9 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул. Автозаводська 6-А, м.Запоріжжя 

10 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул. Автозаводська 8, м.Запоріжжя 

11 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул. Автозаводська 20, м.Запоріжжя 

12 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул. Автозаводська 48, м.Запоріжжя 

13 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул. Автозаводська 48-А, м.Запоріжжя 

14 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул. Автозаводська 48-Б, м.Запоріжжя 

15 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул. Автозаводська 50, м.Запоріжжя 

16 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул. Автозаводська 50-А, м.Запоріжжя 

17 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул. Водограйна 5, м.Запоріжжя 

18 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул. Гоголя 100, м.Запоріжжя 

19 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул. Гоголя 120, м.Запоріжжя 

20 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул. Космічна 118, м.Запоріжжя 

21 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул.Новокузнецька 4, м.Запоріжжя 

22 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул.Новокузнецька 5-А, м.Запоріжжя 

23 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул.Новокузнецька 5-Б, м.Запоріжжя 

24 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул.Новокузнецька 5-Г, м.Запоріжжя 

25 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул.Новокузнецька 12, м.Запоріжжя 

26 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул.Новокузнецька 18, м.Запоріжжя 

27 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул.Новокузнецька 28-А, м.Запоріжжя 

28 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул.Новокузнецька 44, м.Запоріжжя 

29 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул.Новокузнецька 47, м.Запоріжжя 

30 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул.Новокузнецька 49, м.Запоріжжя 
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31 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул.Новокузнецька 51, м.Запоріжжя 

32 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул.Новокузнецька 53, м.Запоріжжя 

33 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул.Новокузнецька 53-А, м.Запоріжжя 

34 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул.Новокузнецька 53-Б, м.Запоріжжя 

35 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул.Новокузнецька 59, м.Запоріжжя 

36 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул.Стешенка 15, м.Запоріжжя 

37 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул.12 квітня 63, м.Запоріжжя 

38 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул.12 квітня 65, м.Запоріжжя 

39 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул.12 квітня 69, м.Запоріжжя 

40 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою бул.Гвардійський 22, м.Запоріжжя 

41 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул.Кронштадська 2-А, м.Запоріжжя 

42 Нове будівництво диспетчерської системи зв`язку типу GSM за адресою вул.Тбіліська 9, м.Запоріжжя 

 

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 

Запорізьке комунальне підприємство 

міського електротранспорту 

«Запоріжелектротранс»  

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

придбання тролейбусів  од. 5 

Комунальні некомерційні підприємства придбання комп’ютерів од. 31 

 

 

Секретар міської ради              Р.О.Пидорич 


