
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про подання проекту рішення  
міської ради  
 
 

Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Схвалити та подати на розгляд сесії Запорізької міської ради проєкт 

рішення «Про затвердження Програми створення страхового фонду 

документації м. Запоріжжя на 2020-2024 роки». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому ради Омельяновича Р.А. 
 
 

Міський голова В.В.Буряк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проєкту рішення виконавчого комітету міської ради «Про подання 

проекту рішення міської ради» 
 
 
Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про страховий фонд документації України», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №320 «Про 

затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання 

регіонального страхового фонду документації» (зі змінами та доповненнями), 

звертаємось з проханням внести на розгляд Запорізької міської ради проєкт 

рішення «Про затвердження Програми створення страхового фонду 

документації м. Запоріжжя на 2020-2024 роки». 

Страховий фонд документації (далі – СФД) – упорядкований банк 

документів, зафіксованих на мікрографічній плівці чи інших компактних 

носіях інформації, які прийняті на державний облік і довгострокове надійне 

зберігання. СФД м. Запоріжжя має важливе значення для забезпечення 

сталого функціонування економіки та підвищення її надійності при 

виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 

території міста.  

Метою Програми є забезпечення органів місцевого самоврядування, 

юридичних осіб документами страхового фонду документації (далі – СФД) 

для проведення відбудовчих та аварійно-відновлювальних робіт під час 

ліквідації надзвичайних ситуацій, а також для збереження об’єктів 

культурної спадщини на випадок втрати або псування архівної документації 

та документації для їх реставрації. 
 
 
Начальник    управління    з    питань 
попередження   надзвичайних   ситу- 
ацій та цивільного захисту населення 
Запорізької   міської  ради В.О.Закальський 
 



ПРОЄКТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про затвердження Програми 
створення страхового фонду 
документації м. Запоріжжя 
на 2020-2024 роки 
 
 

Відповідно до Закону України «Про страховий фонд документації 

України», керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення органів 

місцевого самоврядування, юридичних осіб документами страхового фонду 

документації (далі – СФД) для проведення відбудовчих та аварійно-

відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій, а також для 

збереження об’єктів культурної спадщини на випадок втрати або псування 

архівної документації та документації для їх реставрації, Запорізька міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму створення страхового фонду документації 

м. Запоріжжя на 2020-2024 роки (далі – Програма) (додається). 

2. Керівникам підприємств, установ, закладів, організацій м. Запоріжжя 

незалежно від форм власності та підпорядкування, документація на вироби та 

продукцію, об’єкти і споруди яких підлягає закладенню до СФД, забезпечити 

своєчасне надання документів Південно-східному регіональному центру СФД 

Державної архівної служби України. 

3. Департаменту архітектури та містобудування міської ради розробити 

механізм контролю прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

(реконструкцією) об’єктів за умови закладання проектної документації до СФД, 

що повинно підтверджуватись відповідним Актом, виданим Південно-східним 

регіональним центром СФД Державної архівної служби України. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому ради Омельяновича Р.А. та голову комісії міської ради з питань 

соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів (Божко Р.А.) 
 
 
Міський голова В.В.Буряк 
 
 
Проєкт рішення підготовлений  
управлінням з питань попередження 
надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення міської ради 
Начальник управління В.О.Закальський 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проєкту рішення міської ради «Про затвердження Програми створення 
страхового фонду документації м. Запоріжжя на період 2020-2024 роки» 

 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до Закону України «Про страховий фонд документації України», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №320 «Про затвердження 

Положення про порядок формування, ведення та використання регіонального 

страхового фонду документації» (зі змінами та доповненнями) виникла 

необхідність затвердити Програму створення страхового фонду документації 

м. Запоріжжя на період 2020-2024 роки (далі – Програма). 

Страховий фонд документації (далі – СФД) – упорядкований банк 

документів, зафіксованих на мікрографічній плівці чи інших компактних носіях 

інформації, які прийняті на державний облік і довгострокове надійне 

зберігання. СФД м. Запоріжжя має важливе значення для забезпечення сталого 

функціонування економіки та підвищення її надійності при виникненні 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території 

міста.  

Метою Програми є забезпечення органів місцевого самоврядування, 

юридичних осіб документами страхового фонду документації (далі – СФД) для 

проведення відбудовчих та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації 

надзвичайних ситуацій, а також для збереження об’єктів культурної спадщини 

на випадок втрати або псування архівної документації та документації для їх 

реставрації. 
 
 
Начальник управління з питань  
попередження   надзвичайних  
ситуацій та цивільного захисту  
населення міської ради В.О.Закальський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення міської ради 

__________           _ № ____ 
 
 

ПРОГРАМА 
створення страхового фонду документації 

м. Запоріжжя на 2020-2024 роки 
 
1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

створення страхового фонду документації м. Запоріжжя на 2020-2024 роки. 

На сучасному етапі розвитку держави в умовах світової фінансово-

економічної кризи, мережевого тероризму, значної кількості локальних війн і 

конфліктів гостро постає питання забезпечення національної безпеки, вивчення 

та впровадження наукових підходів до реалізації заходів щодо її зміцнення, 

посилення ролі державного управління у цьому напрямку. 

Серед основних функцій системи забезпечення національної безпеки 

вбачають: 

здійснення комплексу оперативних і довгочасних заходів щодо 

попередження та нейтралізації загроз; 

створення й підтримання в готовності сил і засобів забезпечення 

національної безпеки у повсякденних умовах або при надзвичайних ситуаціях; 

здійснення системи заходів щодо нормального функціонування об’єктів 

безпеки у регіонах, які постраждали в результаті виникнення надзвичайної 

ситуації. 

Одним із пріоритетних національних інтересів згідно із Законом України 

«Про основи національної безпеки України» є збереження та зміцнення 

науково-технологічного потенціалу, утвердження інноваційної моделі розвитку. 

Вирішити це завдання неможливо без наявності страхового фонду документації 

(далі – СФД). Його створення є найбільш ефективною формою надійного 

зберігання інформації, в тому числі з питань науково-технічної діяльності. 

Наявність СФД дає змогу в найкоротший термін відновити виробництво 

найважливіших видів промислової продукції, провести відбудову об’єктів 

господарського призначення, об’єктів і систем життєзабезпечення населення, 

впровадити найсучасніші досягнення науки і техніки, відновити пам’ятки, 

занесені до державних реєстрів, а також пам’ятки містобудування, архітектури 

та історії. При цьому слід ураховувати, що вартість створення СФД приблизно 

у 50 разів менша вартості повторної розробки документації на промислову 

продукцію і складає менше 2-х відсотків від первинної вартості розробки 

документації. 

Документація, яка зберігається у традиційній формі (на паперових 

носіях), постійно піддається ризику бути утраченою внаслідок природних 

катастроф, техногенних аварій, пожеж тощо. Актуальною є проблема 

збереження документації у виді мікрофільму або електронних (комп’ютерних) 

носіїв. Останні не забезпечують тривалого зберігання інформації, вона може 

бути втрачена вже через 5-10 років, а за несприятливих умов – і через 2-3 роки. 

Крім того, доступність внесення змін не дозволяє визнавати інформацію, яка  
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зберігається в електронній формі, юридично достовірною. Перелічені недоліки 

не властиві мікрофільму. Мікрофільм забезпечує збереження інформації, яка 

повністю відповідає оригіналу, протягом гарантійного строку. 

Підтвердженням цьому є численні дослідження, які встановили переваги 

мікрофільмування перед оцифровуванням: 

мікрофільм як аналоговий носій інформації при необхідності може 

читатися без використання спеціального обладнання; 

наявність міжнародних стандартів у галузі мікрофільмування забезпечує 

доступ до мікрофільмів, виготовлених у будь-якій державі світу; 

мікрофільми економічні при виготовленні, тиражуванні, розповсюдженні 

та зберіганні; 

мікрофільм відноситься до довгострокових аналогових носіїв, чия 

доступність підтримується відносно дешевими ресурсами протягом тривалого 

періоду часу; 

за висновками фахівців, якісні мікрокопії можуть зберігатися до 500 років 

при дотримуванні необхідного режиму зберігання; 

технічна база мікрофільмування залишається незмінною, тоді як для 

підтримки довготривалого доступу до цифрової інформації потрібне оновлення 

цифрового носія для зчитування новими програмно-апаратними засобами, які 

нині міняються приблизно один раз на 18 місяців. 

Формування СФД є не тільки елементом інформаційної складової 

національної безпеки нашої держави, а й основою нашої впевненості у 

завтрашньому дні, особливо в умовах надзвичайних ситуацій, техногенних 

катастроф. Це питання сталого, стабільного прогнозованого розвитку країни, її 

економіки й культури. Від того, наскільки професійно та вчасно сформується 

стабільно працююча державна система СФД, багато в чому залежатиме 

майбутнє країни та її здатність до швидкого самовідродження в екстремальних 

умовах. 

2. Визначення мети Програми. 

Головною метою Програми створення СФД м. Запоріжжя на 2020-2024 

роки (далі – Програма) є реалізація державної політики у сфері забезпечення 

формування СФД м. Запоріжжя, що дозволить довгостроково і надійно 

зберігати документи страхового фонду для забезпечення користувачів (органів 

місцевого самоврядування, комунальних підприємств та інших підприємств, 

установ, закладів, організацій незалежно від форми власності та 

підпорядкування – постачальників документації) повнорозмірними паперовими 

їх копіями у випадку відсутності, втрати, псування або недоступності 

оригіналів документації для проведення відбудовчих, аварійно-рятувальних та 

аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій та в 

особливий період. 

Досягнення мети здійснюється шляхом створення СФД, який передбачає 

підготовку та постачання документації для виготовлення мікрофільмів у 

Південно-східному регіональному центрі СФД в обсязі, необхідному та 

достатньому для відбудови об’єктів і споруд, у тому числі об’єктів 
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життєзабезпечення, культурної спадщини, збереження змісту рідкісних книг, 

які зберігаються в бібліотеках м. Запоріжжя, і проводиться планово, методом 

реалізації Програми. 

Охорона і збереження пам’яток, їх реставрація, у відповідних випадках 

повне відновлення та відбудова змушують вдаватися до використання 

різноманітних заходів, серед яких пріоритетним є створення СФД на пам’ятки 

культури, історії, архітектури та містобудування. 

З метою відновлення та відтворення пам’яток, оригіналів обліково-

фондової, архівної та фондової документації у випадку їх втрати або 

пошкодження під час надзвичайних ситуацій, аварій, стихійного лиха чи втрати 

інформації від згасання тексту (зображення) на них або внаслідок їх старіння 

передбачається довгочасне захищене зберігання мікрофільмів. 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми. 

Забезпечення органів місцевого самоврядування, постачальників 

документів, інших юридичних осіб, які використовують СФД, документами 

СФД здійснюється шляхом виконання комплексу організаційних, 

управлінських та практичних заходів, зокрема: 

забезпечення документацією для проведення відбудовчих робіт під час 

ліквідації надзвичайних ситуацій та відбудовчих робіт на об’єктах і спорудах 

систем життєзабезпечення і транспортних зав’язків, об’єктах промислового і 

цивільного призначення у разі втрати або неможливості отримання проектної 

документації будівництва на них; 

проведення відбудовчих робіт (реставрація, ремонт, музеєфікація) на 

об’єктах культурної спадщини, зруйнованих в умовах надзвичайних ситуацій, а 

також внаслідок природного старіння конструкцій; 

відтворення об’єктів культурної спадщини і документації на них, а також 

культурних цінностей – у разі втрати оригіналів, а також їх реставрація у разі 

пошкодження оригіналів; 

відновлення рідкісних книг у разі втрати оригіналів, а також їх 

реставрація внаслідок пошкодження оригіналів. 

Згідно з пунктом 18 Положення про порядок формування, ведення та 

використання обласного (регіонального) страхового фонду документації, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №320 

«Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та 

використання обласного (регіонального) страхового фонду документації», 

джерелами фінансування робіт з формування, ведення та використання 

обласного (регіонального) СФД є місцеві бюджети, власні кошти 

постачальників документів у межах, передбачених обласними (регіональними) 

програмами створення СФД, та інші джерела, передбачені законодавством. 

Вартість надання послуг з виготовлення документів СФД м. Запоріжжя 

уточнюється при укладанні договорів на виготовлення документів СФД з 

урахуванням змін чинного законодавства з оплати праці, інфляційних процесів, 

інших факторів та може змінюватись залежно від стану документації, що 
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підлягає закладенню до СФД м. Запоріжжя. Розрахунок вартості цих послуг 

виконується за нормативними документами, затвердженими наказами 

Державного департаменту СФД, які діють на час створення СФД. 

Головні розпорядники коштів міського бюджету щорічно під час 

складання бюджетного запиту на плановий рік передбачають видатки на 

реалізацію даної Програми в межах коштів, виділених на фінансування галузі. 

Фінансування заходів Програми здійснюється щорічно, в межах 

кошторисів бюджетних установ та за рахунок власних коштів комунальних 

підприємств і підприємств, що не належать до комунальної власності міської 

територіальної громади. 

Обсяги фінансування заходів Програми створення страхового фонду 

документації м. Запоріжжя на 2020-2024 роки наведено в додатку 2 до 

Програми. 

План реалізації Програми створення страхового фонду документації 

м. Запоріжжя на 2020-2024 роки наведено в додатку 3 до Програми. 

4. Перелік завдань і заходів Програми. 

Правовою основою для визначення завдань і заходів Програми є 

Конституція України, чинне законодавство у сфері цивільного захисту та інші 

акти законодавства. 

Реалізація Програми дозволить у разі необхідності: 

своєчасно забезпечити органи влади та сили ліквідації наслідків аварій та 

катастроф документами, необхідними для проведення аварійно-рятувальних 

робіт; 

у найкоротші терміни провести будівельні та відбудовчі роботи на 

підприємствах, об’єктах систем життєзабезпечення населення, транспортних 

зв’язків, потенційно небезпечних об’єктах, об’єктах культурної спадщини, 

розташованих на території міста; 

зберегти зміст архівних матеріалів, документів і рідкісних книг музеїв та 

бібліотек. 

Протягом року мікрофільмування виконується планово та у строки, 

узгоджені з підприємствами, установами, закладами, організаціями міста 

відповідно до затвердженої Програми. 

Перелік завдань і заходів Програми створення страхового фонду 

документації м. Запоріжжя на 2020-2024 роки наведено в додатку 4 до 

Програми. 

5. Координація та контроль за ходом виконанням Програми. 

Забезпечення координації, організації заходів щодо реалізації Програми 

створення СФД здійснює управління з питань попередження надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення міської ради. 

Контроль за реалізацією завдань і заходів Програми здійснюють 

керівники підприємств, установ, закладів, організацій м. Запоріжжя незалежно 

від форм власності та підпорядкування, зазначені в додатку 3 до Програми. 

Щокварталу до 1 числа місяця, наступного за звітним періодом, подають до 

управління  з  питань  попередження  надзвичайних  ситуацій  та  цивільного 
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захисту населення міської ради інформацію про стан виконання заходів 

Програми. 

Додатки до Програми: 

1. Паспорт Програми створення страхового фонду документації 

м. Запоріжжя на 2020-2024 роки. 

2. Обсяги фінансування заходів Програми створення страхового фонду 

документації м. Запоріжжя на 2020-2024 роки. 

3. План реалізації Програми створення страхового фонду документації 

м.Запоріжжя на 2020-2024 роки  

4. Перелік завдань і заходів Програми створення страхового фонду 

документації м. Запоріжжя на 2020-2024 роки. 
 
 
Секретар міської ради Р.О.Пидорич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
Додаток 1 
до Програми 

 
 

ПАСПОРТ 
Програми створення страхового фонду документації 

м. Запоріжжя на 2020-2024 роки 
 
1. Програму затверджено рішенням міської ради від ____________ № ___. 

2. Ініціатор: управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення міської ради. 

3. Розробник Програми: управління з питань попередження надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення міської ради. 

4. Відповідальній виконавець: управління з питань попередження 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради. 

5. Співвиконавці Програми: 

а) головні розпорядники коштів міського бюджету: 

департамент охорони здоров’я міської ради; 

департамент освіти та науки міської ради; 

б) об’єкти господарчої діяльності. 

6. Термін виконання Програми: 2020-2024 роки. 

7. Обсяги та джерела фінансування Програми створення страхового 

фонду документації м. Запоріжжя на 2020-2024 роки: 
 

Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування 

(тис. грн.) 

У тому числі за роками: 
(тис. грн.) 

2020 
рік 

2021 
рік 

2022 
рік 

2023 
рік 

2024 
рік 

Міський бюджет 
За фактом 

- 
За фактом Власні кошти 

постачальників 
- 

Разом - - - - - - 
 
 
Секретар міської ради Р.О.Пидорич 
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Додаток 2 
до Програми 

 
 

Обсяги фінансування заходів  
Програми створення страхового фонду документації м. Запоріжжя на 2020-2024 роки 

 
№ 
з/
п 
 

Зміст заходу Етапи виконання програми 
(роки) 

Разом 
(роки) 

2020 2021 2022 2023 2024 2020-2024 
Орієн-

товна 

кіль-

кість 

арку-

шів, 

ф. А4 

Загаль-

на вар-

тість, 

тис. грн. 

Орієн-

товна 

кіль-

кість 

арку-

шів, 

ф. А4 

Загаль-

на вар-

тість, 

тис. грн. 

Орієн-

товна 

кіль-

кість 

арку-

шів, 

ф. А4 

Загаль-

на вар-

тість, 

тис. грн. 

Орієн-

товна 

кіль-

кість 

арку-

шів, 

ф. А4 

Загаль-

на вар-

тість, 

тис. грн. 

Орієн-

товна 

кіль-

кість 

арку-

шів, 

ф. А4 

Загаль-

на вар-

тість, 

тис. грн. 

Орієн-

товна 

кіль-

кість 

арку-

шів, 

ф. А4 

Загаль-

на вар-

тість, 

тис. грн. 

1. Створення СФД за 
рахунок міського 
бюджету 

- - 

За фактом 

- - 

2. Створення СФД за 
власні кошти підпри-
ємств, установ, закла-
дів, організацій 

- - - - 

 Всього - - - - - - - - - - - - 
 
 
Секретар міської ради Р.О.Пидорич 
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Додаток 3 
до Програми 

 
 

План реалізації 
Програми створення страхового фонду документації м. Запоріжжя на 2020-2024 роки 

 

№ 
з/п 

Постачальник документації 
(назва підприємства, установи, 
організації, юридична адреса, 

підпорядкованість) 

Н
аз

в
а 

о
б

’є
к
та

 
п

ід
п

р
и

єм
ст

в
а,

 
(б

у
д

ів
л
я
, 
сп

о
р
у
д

а)
 

Н
аз

в
а 

к
о
м

п
л
ек

ті
в
 

д
о
к
у
м

ен
та

ц
ії

 н
а 

о
б

’є
к
ти

 б
у
д

ів
н

и
ц

тв
а 

В
и

д
 д

о
к
у
м

ен
та

ц
ії

 з
а 

Д
С

Т
У

 3
3
.1

0
4

 

О
б

ся
г 

д
о
к
у
м

ен
та

ц
ії

 в
 

ар
к
у
ш

ах
 ф

о
р
м

ат
у
 А

4
 

Т
ер

м
ін

 в
и

к
о
н

ан
н

я
 

р
о
б

іт
 (

р
ік

) 

Загальна 
(орієнтовна) 

вартість 
робіт, грн. 

Джерело 
фінансуванн

я 

Підприємство - 
виробник 

документів 
страхового фонду 
(назва, юридична 

адреса) 

П
р
и

м
іт

к
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
I РОЗДІЛ. ПРОМИСЛОВІСТЬ 

1. 
ПАТ «Запорізький кабельний 
завод», 69093, м. Запоріжжя, 

вул. Гладкова, 2 

Визначає постачальник 

2020 

Згідно з 
розрахунками 

на час 
підписання 
договору з 

виконавцем 

Власні 
кошти 

підприємства 

Південно-східний 
регіональний 
центр СФД, 

49000, м. Дніпро, 
пров. 

Добровольців, 17 

 

2. 
ТОВ «Сувенір», 69092,  

м. Запоріжжя, вул. Цегельна, 249 
2020  

3. 
Філія «Дніпровська ГЕС» ПАТ 

«Укргідроенерго», 69096,  
м. Запоріжжя, бул. Вінтера, 1 

2020  

4. 
ПАТ «Запоріжкокс» (ГСП-681), 

69600, м. Запоріжжя,  
вул. Діагональна, 4 

2020  

5. 
ВАТ «Електротехнологія», 69065, 

м. Запоріжжя, 
вул. Електрозаводська, 3 

2020  

6. 

ПАТ Запорізький металургійний 
комбінат «Запоріжсталь», 69008, 

м. Запоріжжя, вул. Південне 
шосе, 72 

2020  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7. 

ПАТ «Запорізький виробничий 
алюмінієвий комбінат», 69032,  

м. Запоріжжя, вул. Південне 
шосе, 15 

Визначає постачальник 

2020 

Згідно з 
розрахунками 

на час 
підписання 
договору з 

виконавцем 

Власні 
кошти 

підприємства 

Південно-східний 
регіональний 
центр СФД, 

49000, м. Дніпро, 
пров. 

Добровольців, 17 

 

8. 

ЗАТ «Верхнє-Хортицький 
авторемонтний завод», 69089,  

м. Запоріжжя,  
вул. Марко Вовчок, 20 

2020  

9. 
Північне ПАТ «Український 
графіт», 69600, м. Запоріжжя, 

вул. Північне шосе, 20 
2020  

10. 
ТОВ «Запорізький завод 

кольорових сплавів», 69076,  
м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9 

2020  

11. 
ВАТ «Запоріжполімертара», 

69076, м. Запоріжжя,  
вул. Новобудов, 9б 

2020  

12. 
ТОВ «Запорізький титаномагні-

євий комбінат», 69600,  
м. Запоріжжя, вул. Теплична, 18 

2020  

13. 
ПАТ «Запорізький завод феро-
сплавів», 69035, м. Запоріжжя, 

вул. Діагональна, 11 
2020  

14. 

АТ «Запорізький машинобудів-
ний завод «Мотор Січ»  

ім. В.І. Омельченка», 69124, 
м. Запоріжжя,  

вул. Випробувачів, 9 

2020  

15. 
ПАТ «Запорізький абразивний 

комбінат», 69014, м. Запоріжжя, 
вул. Олексія Поради, 44 

2020  

16. 

ПрАТ «Запоріжвогнетрив», 
69106, м. Запоріжжя,  
вул. Північне шосе/  
вул. Теплична, 1/22б 

2020  

17. ТОВ «Науково-виробнича фірма 2020  
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МІДА ЛТД», 69050,  

м. Запоріжжя, вул. Східна, 1 

Визначає постачальник 

2020 

Згідно з 
розрахунками 

на час 
підписання 
договору з 

виконавцем 

Власні 
кошти 

підприємства 

Південно-східний 
регіональний 
центр СФД, 

49000, м. Дніпро, 
пров. 

Добровольців, 17 

 

18. 
ТОВ «ТД Запорізький оліяжир-
комбінат», 69014, м. Запоріжжя, 

вул. Харчова, 3 
2020  

19. 
ПАТ «Запоріжкран», 69041,  

м. Запоріжжя, вул. Кияшко, 16А 
2020  

20. 
ТДВ «Запорізький хлібокомбінат 

№1», 69032, м. Запоріжжя,  
вул. Верхня, 1 

2020  

21. 
ТОВ «НДІ «Перетворювач», 

69041, м. Запоріжжя,  
вул. Сергія Синенка, 63А, оф. 17 

2020  

22. 

ВАТ «Український науково-дос-
лідний проектно-конструктор-

ський та технологічний інститут 
трансформаторобудування», 

69069, м. Запоріжжя,  
вул. Дніпровське шосе, 11 

2020  

23. 

ВАТ «Запорізький завод 
надпотужних трансформаторів», 

69124, м. Запоріжжя,  
вул. Випробувачів, 2 

2020  

24. 

ВП «Запорізьке спеціальне 
конструкторське бюро авіаційних 

бортових систем», 69076,  
м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7 

2020  

25. 

ТОВ «Завод залізобетонних 
конструкцій та матеріалів», 

69035, м. Запоріжжя,  
вул. Василя Стуса, 12 

2020  

26. 

ПАТ «Пивобезалкогольний 
комбінат «Славутич», 69076,  

м. Запоріжжя, вул. Василя  
Стуса, 6 

2020  

27. 
ПАТ «Запорізький хлібозавод 

№5», 69076, м. Запоріжжя, 
2020  



11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 вул. Новобудов, 6 

Визначає постачальник 

 

Згідно з 
розрахунками 

на час 
підписання 
договору з 

виконавцем 

Власні 
кошти 

підприємства 

Південно-східний 
регіональний 
центр СФД, 

49000, м. Дніпро, 
пров. 

Добровольців, 17 

 

28. 
ТОВ «Сладко», 69076,  

м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 3 
2020  

29. 
ТОВ «Квас Бевериджис», 69057,  
м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, 3  

2020  

30. 
ПРАТ «Запорізька кондитерська 
фабрика», 69063, м. Запоріжжя,  

вул. Святого Миколая, 7 
2020  

31. 
ВАТ «Запорізький авторемонтний 

завод», 69035, м. Запоріжжя,  
вул. Зої Космодемянської, 1 

2020  

32. 

ТОВ «Завод підйомно-транспорт-
них машин», 69014,  

м. Запоріжжя, вул. Олексія 
Поради, 54 

2020  

33. 
КО «Завод високовольтної 

апаратури», 69069, м. Запоріжжя,  
вул. Дніпровське шосе, 13 

2020  

34. 
ПАО «Запоріжтрансформатор», 

69600, м. Запоріжжя,  
вул. Дніпровське шосе, 3 

2020  

35. 
ЗАТ «Завод алюмінієвої катан-

ки», 69032, м. Запоріжжя,  
вул. Південне шосе, 15 

2020  

36. 
ПАТ «Запорізький завод перетво-

рювач», 69069, м. Запоріжжя,  
вул. Дніпровське шосе, 9 

2020  

37. 

ПрАТ «Завод малогабаритних 
трансформаторів», 69600,  

м. Запоріжжя, вул. Дніпровське 
шосе, 3 

2020  

38. 

ПрАТ «Запорізький електроапа-
ратний завод», 69032,  

м. Запоріжжя, вул. Південне 
шосе, 9 

2020  

ІІ РОЗДІЛ. ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

39. Запорізькі міські електричні Визначає постачальник 2021 Згідно з Власні Південно-східний  

mailto:%20officeKB@eur.ko.com


12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
мережі ВАТ «Запоріжжяобленер-

го» 69035, м. Запоріжжя, 
вул. Волгоградська, 25 

 
-

2022 

розрахунками 
на час 

підписання 
договору з 

виконавцем 

кошти 
підприємства 

регіональний 
центр СФД, 

49000, м. Дніпро, 
пров. 

Добровольців, 17 

 

ІІІ РОЗДІЛ. ГАЗОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

40. 
ПАТ «Запорожгаз», 69035,  

м. Запоріжжя, вул., Заводська, 7 
Визначає постачальник 

2021
-

2022 

Згідно з 
розрахунками 

на час 
підписання 
договору з 

виконавцем 

Власні 
кошти 

підприємства 

Південно-східний 
регіональний 
центр СФД, 

49000, м. Дніпро, 
пров. 

Добровольців, 17 

 

ІV РОЗДІЛ. ТРАНСПОРТНІ ЗВ’ЯЗКИ 

41. 
КП «Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя», 69600, ГСП,  
м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4 

Визначає постачальник 
2021

-
2022 

Згідно з 
розрахунками 

на час 
підписання 
договору з 

виконавцем 

Власні 
кошти 

підприємства 

Південно-східний 
регіональний 
центр СФД, 

49000, м. Дніпро, 
пров. 

Добровольців, 17 

 

42. 
КП ЗМЕТ «Запоріжелектро-
транс», 69002, м. Запоріжжя, 

вул. Шкільна, 2 
 

43. 
ВП гідротехнічних споруд водних 

шляхів ДП «Укрводшлях»,  
69006, м. Запоріжжя, а/с 172 

 

V РОЗДІЛ. ЗВ’ЯЗОК 

44. 
ПАТ «Укртелеком», 69000, 

м. Запоріжжя, пр. Соборний, 133 
Визначає постачальник 

2021
-

2022 

Згідно з 
розрахунками 

на час 
підписання 
договору з 

виконавцем 

Власні 
кошти 

підприємства 

Південно-східний 
регіональний 
центр СФД, 

49000, м. Дніпро, 
пров. 

Добровольців, 17 

 

VI РОЗДІЛ. КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

45. 
КП «Водоканал», 69002,  

м. Запоріжжя, вул. Святого 
Миколая, 61 

Визначає постачальник 

2021
-

2022 

Згідно з 
розрахунками 

на час 
підписання 
договору з 

виконавцем 

Власні 
кошти 

підприємства 

Південно-східний 
регіональний 
центр СФД, 

49000, м. Дніпро, 
пров. 

Добровольців, 17 

 

46. 
Концерн «Міські теплові 

мережі», 69035, м. Запоріжжя, 
бул. Гвардійський, 137 

2021
-

2022 
 

47. КРБП «Зеленбуд», 69063,  2021  
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 м. Запоріжжя, вул. Базарна, 7 

Визначає постачальник 

-
2022 

Згідно з 
розрахунками 

на час 
підписання 
договору з 

виконавцем 

Власні 
кошти 

підприємства 

Південно-східний 
регіональний 
центр СФД, 

49000, м. Дніпро, 
пров. 

Добровольців, 17 

 

48. 
КП «Запоріжміськсвітло», 69032,  

м. Запоріжжя, вул. Південне 
шосе, 7 

2021
-

2022 
 

VII РОЗДІЛ. ЗАКІНЧЕНІ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТИ * 

49. 
Підприємства - власники 

закінчених будівництвом об’єктів 
    

2020 
- 

2024 
    

VIII РОЗДІЛ. КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА 

50. 
Запорізький обласний краєзнавчий 

музей, м. Запоріжжя,  
вул. Чекістів, 29 

Визначає постачальник 

2021
-

2022 
Згідно з 

розрахунками 
на час 

підписання 
договору з 

виконавцем 

Власні 
кошти 

підприємства 

Південно-східний 
регіональний 
центр СФД, 

49000, м. Дніпро, 
пров. 

Добровольців, 17 

 

51. 
Навчальний корпус №3 Запорізь-
кого національного університету, 

м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 62 

2021
-

2022 
 

52. 
Концертний зал ім. Глинки,  

м. Запоріжжя, пр. Соборний, 183 

2021
-

2022 
 

53. 
Національний заповідник 
«Хортиця», м. Запоріжжя,  

Острів Хортиця 

2021
-

2022 
 

ІХ РОЗДІЛ. КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ, УНІКАЛЬНІ ДОКУМЕНТАЛЬНІ ПАМ'ЯТКИ 
           

Х РОЗДІЛ. ПІДПРИЄМСТВА УТИЛІЗАЦІЇ, ЗБЕРІГАННЯ І ЗАХОРОНЕННЯ ТОКСИЧНИХ ТА ІНШИХ ЕКОЛОГІЧНО 
НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ (КРІМ РАВ) 

           
ХІ РОЗДІЛ. ОБ’ЄКТИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ, ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ, ЗАКЛАДИ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, 

КУЛЬТУРИ, СПОРТИВНІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ, ТОРГІВЛІ ТОЩО 

54. 

КНП «Центральна клінічна 
лікарня №4 Заводського району» 
Запорізької міської ради, 69067,  

м. Запоріжжя, вул. Оптимістична, 
1 

Визначає постачальник 
2022

-
2024 

Згідно з 
розрахунками 

на час 
підписання 
договору з 

виконавцем 

Власні 
кошти 

підприємства 

Південно-східний 
регіональний 
центр СФД, 

49000, м. Дніпро, 
пров. 

Добровольців, 17 
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55. 

КНП «Запорізька міська клінічна 
лікарня №10» Запорізької міської 

ради, 69091, м. Запоріжжя, 
бул. Шевченка, 25 

Визначає постачальник 

2022
-

2024 

Згідно з 
розрахунками 

на час 
підписання 
договору з 

виконавцем 

Власні 
кошти 

підприємства 

Південно-східний 
регіональний 
центр СФД, 

49000, м. Дніпро, 
пров. 

Добровольців, 17 

 

56. 

КНП «Запорізька міська багато-
профільна клінічна лікарня №9» 
Запорізької міської ради, 69065, 
м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 1 

2022 
- 

2024 
 

57. 

КНП «Пологовий будинок №1» 
Запорізької міської ради, 69063, 
м. Запоріжжя, вул. Св. Миколая, 

27 

2022 
- 

2024 
 

58. 

КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №5» 

Запорізької міської ради, 69076, 
м. Запоріжжя, вул. Запорозького 

козацтва, 25 

2022 
- 

2024 
 

59. 

КНП «Запорізька міська 
багатопрофільна дитяча лікарня 
№5» Запорізької міської ради, 

69002, м. Запоріжжя, 
вул. Новгородська, 28А 

2022 
- 

2024 
 

60. 

КНП «Міська лікарня екстреної 
та швидкої медичної допомоги» 
Запорізької міської ради, 69005, 
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 80 

2022 
- 

2024 
 

61. 

Запорізький металургійний 
коледж інженерного інституту 

Запорізького національного 
університету, 69091, 

м. Запоріжжя, вул. Немировича-
Данченка, 71 

2022 
- 

2024 
 

62. 

Запорізька гімназія №107 Запо-
різької міської ради Запорізької 
області, 69118, м. Запоріжжя, 

пр. 40-річчя Перемоги, 59 

2022 
- 

2024 
 

63. Спеціалізована школа І-ІІІ  2022  
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ступенів №100 Запорізької 
міської ради Запорізької області, 

69096, м. Запоріжжя,  
вул. Ладозька, 2а 

Визначає постачальник 

- 
2024 

Згідно з 
розрахунками 

на час 
підписання 
договору з 

виконавцем 

Власні 
кошти 

підприємства 

Південно-східний 
регіональний 
центр СФД, 

49000, м. Дніпро, 
пров. 

Добровольців, 17 

 

64. 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№5 Запорізької міської ради 
Запорізької області, 69063,  

м. Запоріжжя, вул. Тургенєва, 33 

2022 
- 

2024 

 

65. 

КУ ДНЗ (ясла-садок) №94 «Пер-
лина» Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69093,  
м. Запоріжжя, вул. Академіка 

Александрова, 11а 

2022 
- 

2024 

 

66. 

Запорізький НВК №13 Запо-
різької міської ради Запорізької 
області, 69046, м. Запоріжжя, 

вул. Селищна, 50 

2022 
- 

2024 

 

67. 

Запорізька ЗОШ І-ІІ ступенів 
№21 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69021,  
м. Запоріжжя, вул. Машинна, 117 

2022 
- 

2024 

 

68. 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№33 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69067,  
м. Запоріжжя, вул. Ніжинська, 40 

 

 

69. 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№36 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69034,  
м. Запоріжжя, вул. Билкіна, 12 

 

 

70. 

Запорізька гімназія №46 Запо-
різької міської ради Запорізької 
області, 69009, м. Запоріжжя,  

вул. Павлокічкаська, 29 

 

 

71. 

Запорізька гімназія №47 Запо-
різької міської ради Запорізької 
області, 69106, м. Запоріжжя,  

вул. Павлокічкаська, 9 
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72. 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№54 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69067,  
м. Запоріжжя, вул. Соснова, 24 

Визначає постачальник 

2022
- 

2024 

Згідно з 
розрахунками 

на час 
підписання 
договору з 

виконавцем 

Власні 
кошти 

підприємства 

Південно-східний 
регіональний 
центр СФД, 

49000, м. Дніпро, 
пров. 

Добровольців, 17 

 

73. 

Запорізький НВК №64 Запо-
різької міської ради Запорізької 
області, 69060, м. Запоріжжя, 

вул. Молочна, 36 

2022
- 

2024 

 

74. 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№65 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69068,  
м. Запоріжжя,  

вул. Моторобудівників, 26 

2022
- 

2024 

 

75. 

Запорізький НВК №67 Запо-
різької міської ради Запорізької 
області (І-й підрозділ), 69067, 

м. Запоріжжя, вул. Радіаторна, 26 

2022
- 

2024 

 

76. 

Запорізький НВК №68 Запо-
різької міської ради Запорізької 
області, 69014, м. Запоріжжя, 

вул. Харчова, 35 

2022
- 

2024 

 

77. 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№75 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69009,  
м. Запоріжжя, вул. Історична, 92 

2022
- 

2024 

 

78. 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№77 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69081,  
м. Запоріжжя, вул. Памірська, 91 

2022
- 

2024 

 

79. 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№81 Запорізької міської ради 
Запорізької області, 69089, м. 
Запоріжжя, вул. Істоміна, 18 

2022
- 

2024 

 

80. 

Запорізька ЗОШ І-ІІ ступенів 
№85 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69021,  
м. Запоріжжя,  

2022
- 

2024 
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 пров. Економічний, 5 

Визначає постачальник 

 

Згідно з 
розрахунками 

на час 
підписання 
договору з 

виконавцем 

Власні 
кошти 

підприємства 

Південно-східний 
регіональний 
центр СФД, 

49000, м. Дніпро, 
пров. 

Добровольців, 17 

 

81. 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№86 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69093,  
м. Запоріжжя,  

вул. Дегтярьова, 5Б 

2022
- 

2024 

 

82. 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№88 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69083,  
м. Запоріжжя, вул. Музична, 2 

2022
- 

2024 

 

83. 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№89 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69041,  
м. Запоріжжя,  

вул. Михайлова, 15 

2022
- 

2024 

 

84. 

Запорізький НВК №90 Запо-
різької міської ради Запорізької 
області, 69104, м. Запоріжжя,  

вул. Чумаченка, 13Б 

2022
- 

2024 

 

85. 

Запорізький колегіум «Мала гу-
манітарна академія» Запорізької 
міської ради Запорізької області, 

69114, м. Запоріжжя,  
вул. Героїв 93-ї бригади, 13 

2022
- 

2024 

 

86. 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№20 екологічного профілю Запо-
різької міської ради Запорізької 
області, 69039, м. Запоріжжя,  

бул. Шевченка, 49 

2022
- 

2024 

 

87. 

Запорізька ЗОШ І–ІІІ ступенів 
№24 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69097, 
м. Запоріжжя, 

вул. Василя Сергієнка, 12а 

2022
- 

2024 

 

88. 
Запорізька ЗОШ І–ІІІ ступенів 
№32 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69123, 

2022
- 

2024 
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м. Запоріжжя, 

вул. Чотирнадцятого Жовтня, 13 

Визначає постачальник 

 

Згідно з 
розрахунками 

на час 
підписання 
договору з 

виконавцем 

Власні 
кошти 

підприємства 

Південно-східний 
регіональний 
центр СФД, 

49000, м. Дніпро, 
пров. 

Добровольців, 17 

 

89. 

Запорізька спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів №40 з поглибленим 

вивченням англійської мови 
Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69114, 
м. Запоріжжя, 

вул. Героїв 93-ї бригади, 18а 

2022
- 

2024 

 

90. 

Запорізька гімназія №45 Запо-
різької міської ради Запорізької 

області,69076, м. Запоріжжя,  
пр. Ювілейний, 30а 

2022
- 

2024 

 

91. 

Запорізька ЗОШ І–ІІІ ступенів 
№49 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69097,  
м. Запоріжжя, вул. Світла, 16а 

2022
- 

2024 

 

92. 

Запорізька ЗОШ І–ІІІ ступенів 
№51 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69114,  
м. Запоріжжя, вул. Воронезька, 4 

2022
- 

2024 

 

93. 

Запорізька гімназія №71 з пог-
либленим вивченням іноземної 
мови Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69035,  
м. Запоріжжя,  

вул. Маяковського, 8 

2022
- 

2024 

 

94. 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№92 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69076,  
м. Запоріжжя, вул. Лахтинська, 9 

2022
- 

2024 

 

95. 

Запорізька ЗОШ І–ІІІ ступенів 
№91 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69076,  
м. Запоріжжя,  

вул. Лахтинська, 6а 

2022
- 

2024 

 

96. Запорізька гімназія №93 Запо- 2022  
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різької міської ради Запорізької 
області, 69098, м. Запоріжжя, 

вул. Полякова, 9 

Визначає постачальник 

- 
2024 

Згідно з 
розрахунками 

на час 
підписання 
договору з 

виконавцем 

Власні 
кошти 

підприємства 

Південно-східний 
регіональний 
центр СФД, 

49000, м. Дніпро, 
пров. 

Добровольців, 17 

 

97. 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№95 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69120,  
м. Запоріжжя, вул. Богдана 

Завади, 16 

2022
- 

2024 

 

98. 

Запорізька ЗОШ І–ІІІ ступенів 
№97 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69118,  
м. Запоріжжя, вул. 40-Річчя 

Перемоги, 27 

2022
- 

2024 

 

99. 

Запорізький багатопрофільний 
ліцей №99 Запорізької міської 

ради Запорізької області, 69113, 
м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї 

бригади, 13 

2022
- 

2024 

 

100. 

Запорізький загальноосвітній 
багатопрофільний НВК №106 

Запорізької міської ради 
Запорізької області, 69124,  

м. Запоріжжя, вул. Рубана, 9 

2022
- 

2024 

 

101. 

Запорізький загальноосвітній 
НВК №108 Запорізької міської 

ради Запорізької області, 69124, 
м. Запоріжжя, вул. Дорошенка, 1 

2022
- 

2024 

 

102. 

Запорізький загальноосвітній 
НВК санаторного типу «Злагода» 

Запорізької міської ради Запо-
різької області, 69097,  

м. Запоріжжя, пр. Інженера 
Преображенського, 9б 

2022
- 

2024 

 

103. 

Запорізький НВК «Гармонія- 
плюс» Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69076,  
м. Запоріжжя,  

2022
- 

2024 

 



20 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 вул. Новгородська, 26а 

Визначає постачальник 

 

Згідно з 
розрахунками 

на час 
підписання 
договору з 

виконавцем 

Власні 
кошти 

підприємства 

Південно-східний 
регіональний 
центр СФД, 

49000, м. Дніпро, 
пров. 

Добровольців, 17 

 

104. 

Запорізький загальноосвітній 
НВК «Молодь» Запорізької 

міської ради Запорізької області, 
69123, м. Запоріжжя,  

вул. Чотирнадцятого жовтня, 15 

2022
- 

2024 

 

105. 
КЗ БК «Хортицький» 69097,  
м. Запоріжжя, пр. Інженера 

Преображенського, 15 

2022
- 

2024 

 

106. 

Запорізька гімназія №6 Запорізь-
кої міської ради Запорізької 

області, 69104, м. Запоріжжя, 
вул. Олімпійська, 2 

2022
- 

2024 

 

107. 

Запорізька спеціалізована школа 
з поглибленим вивченням 

іноземної мови №7 Запорізької 
міської ради Запорізької області, 

69059, м. Запоріжжя, 
вул. Північнокільцева, 21 

2022
- 

2024 

 

108. 

Запорізька гімназія №8 Запорізь-
кої міської ради Запорізької 

області, 69104, м. Запоріжжя,  
вул. Європейська, 14-А 

2022
- 

2024 

 

109. 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№14 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69040,  
м. Запоріжжя, вул. Свято-

Володимирівська, 90 

2022
- 

2024 

 

110. 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№17 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69027,  
м. Запоріжжя,  

вул. Освітянська, 20 

2022
- 

2024 

 

111. 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№23 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69059,  
м. Запоріжжя,  

2022
- 

2024 
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 вул. Парамонова, 6 а 

Визначає постачальник 

 

Згідно з 
розрахунками 

на час 
підписання 
договору з 

виконавцем 

Власні 
кошти 

підприємства 

Південно-східний 
регіональний 
центр СФД, 

49000, м. Дніпро, 
пров. 

Добровольців, 17 

 

112. 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№38 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69059,  
м. Запоріжжя,  

вул. Парамонова, 7-А 

2022
- 

2024 

 

113. 

Запорізький НВК №70 Запо-
різької міської ради Запорізької 
області, 69027, м. Запоріжжя,  

вул. Снайперська, 1 

2022
- 

2024 

 

114. 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№80 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69059,  
м. Запоріжжя, вул. Магара, 5-А 

2022
- 

2024 

 

115. 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№83 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69027,  
м. Запоріжжя, вул. Барикадна, 2 

2022
- 

2024 

 

116. 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№84 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69104,  
м. Запоріжжя,  

вул. Північнокільцева, 16А 

2022
- 

2024 

 

117. 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№97 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69118,  
м. Запоріжжя, пр.40-річчя 

Перемоги, 27 

2022
- 

2024 

 

118. 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№103 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 69118,  
м. Запоріжжя,  

вул. Новокузнецька, 18А 

2022
- 

2024 

 

119. 

Запорізька гімназія №107 Запо-
різької міської ради Запорізької 
області, 69118, м. Запоріжжя,  

пр. 40 річчя Перемоги, 59 

2022
- 

2024 
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120. 

Запорізький навчально-виховний 
оздоровчий комплекс №110 

Запорізької міської ради 
Запорізької області, 69118,  

м. Запоріжжя, вул. Стешенка, 19 

Визначає постачальник 

2022
- 

2024 

Згідно з 
розрахунками 

на час 
підписання 
договору з 

виконавцем 

Власні 
кошти 

підприємства 

Південно-східний 
регіональний 
центр СФД, 

49000, м. Дніпро, 
пров. 

Добровольців, 17 

 

121. 

Позашкільний навчальний заклад 
«Будинок дитячої та юнацької 
творчості Заводського району» 

69009, м. Запоріжжя,  
пров. Черепашковий, 1 

2022
- 

2024 

 

122. 

Запорізький НВК І ступеню 
«Барвінок» Запорізької міської 
ради Запорізької області, 69009,  

м. Запоріжжя,  
вул. Історична, 67А 

2022
- 

2024 

 

123. 

КУ «Заводський районний фіз.-
культурно-спортивний ком-
плекс»,69009, м. Запоріжжя, 

вул. Історична, 49-А 

2022
- 

2024 

 

124. 
ДЮСШ №11, 69106,  

м. Запоріжжя,  
вул. Фундаментальна, 8 

2022
- 

2024 

 

ХІІ РОЗДІЛ. ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНІ ОБ’ЄКТИ** 

125. 

Потенційно небезпечні об’єкти 
(відповідно до Переліку, 
затвердженого місцевою 

комісією з питань ТЕБ і НС) 

Визначає постачальник 
2022 

- 
2024 

Згідно з 
розрахунками 

на час 
підписання 
договору з 

виконавцем 

Власні 
кошти 

підприємства 

Південно-східний 
регіональний 
центр СФД, 

49000, м. Дніпро, 
пров. 

Добровольців, 17 

 

 
 

* - За рахунок коштів передбачених кошторисом на утримання установи 
 
 
Секретар міської ради Р.О.Пидорич 
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Додаток 4 
до Програми 

 
 

ПЕРЕЛІК 
завдань і заходів Програми створення страхового фонду документації 

м. Запоріжжя на 2020-2024 роки 
 

№ 
з/п 

Назва 
напряму 

діяльності 
(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 
заходів 

програми 

Строк 
виконання 

заходів 
Виконавці 

Орієнтовні обсяги 
фінансування 

(тис. грн.) 

Очікуваний результат 

Всього: 

Утому числі за 
роками 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

1. Створення 
страхового 
фонду 
документації 
м. Запоріжжя 

Виготовлення 
документів 
СФД, обліку і 
закладення їх 
на довгостро-
кове архівне 
зберігання у 
визначеному 
законодав-
ством 
порядку 

2020-2024 
роки 

Підприєм-
ства, 
установи, 
заклади, 
організації 
комуналь-
ної 
власності 

Кошти 
міського 
бюджету 

- 

За фактом 

Забезпечення органів місцевого 
самоврядування, комунальних підпри-
ємств, виробничих управлінь житлово-
комунальних господарств, юридичних та 
фізичних осіб у разі втрати або псування 
оригіналу документа запасними 
комплектами документів.  
У випадку надзвичайної ситуації при 
руйнуванні будівель, споруд, мереж 
комунальних підприємств і потенційно 
небезпечних об’єктів значно скорочуються 
термін і витрати на проведення 
відбудовчих та аварійно-відновлювальних 
робіт. 
Охорона і збереження об’єктів культурної 
спадщини, їх реставрація та відновлення у 
випадках їх руйнування або пошкодження 
під час надзвичайної ситуації. 

Об’єкти 
господарчої 
діяльності 

Власні 
кошти 

- 

 Всього -   

 
 
Секретар міської ради Р.О.Пидорич 


