
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про створення постійно діючої робочої групи з контролю за будівництвом 

об’єкту «Реконструкція площі Запорізької у м. Запоріжжя» в рамках реалізації 

Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста 

Запоріжжя на 2021-2022 роки 

 

 

 

Керуючись п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 1. Створити постійно діючу робочу групу з контролю за будівництвом 

об’єкту «Реконструкція площі Запорізької у м. Запоріжжя» в рамках реалізації 

Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста 

Запоріжжя на 2021-2022 роки (далі - робоча група) та затвердити її склад 

(додається). 

2. Робочій групі розробити та затвердити план роботи. 

3. Обов’язками робочої групи визначаються: 

3.1. Представництво інтересів департаменту інфраструктури та 

благоустрою Запорізької міської ради (далі – Замовник) на всіх стадіях 

реалізації проекту.  

3.2. Супровід та координація робіт при проектуванні та коригуванні 

проектно-кошторисної документації на всіх стадіях проектування. 

3.3. Супровід робіт на стадії реалізації проекту, забезпечення своєчасної 

координації діяльності підрядної та проектної організації. 

3.4. Контроль та координація робіт підрядної організації на об’єкті 

будівництва за дотриманням проектних рішень, вимогам державних 

стандартів, будівельних норм і правил чинного законодавства. 

3.5. Участь та координація робіт у організації підключенні об’єкту 

будівництва до відповідних інженерних мереж. 

3.6. Організація та участь у прийнятті об’єкта будівництва в 

експлуатацію. 

3.7. Підготовка підсумкового звіту про завершення реалізації об’єкту 

будівництва у формі, затвердженої Замовником.   

 



3.8. Проведення нарад двічі на тиждень зі складанням протоколу з метою 

контролю за якістю та строками виконання робіт, тощо.  

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Волобуєва В.О. 

  

Міський голова         В.В.Буряк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського 

голови  

________________№______ 

 

 

Склад 

постійно діючої робочої групи з контролю за будівництвом об’єкту «Реконструкція 

площі Запорізької у м. Запоріжжя» в рамках реалізації Програми розвитку 

інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2021-2022 роки 

 

 

 

Боярчуков Артур 

Миколайович  

- директор департаменту інфраструктури та 

благоустрою Запорізької міської ради, 

голова робочої групи. 

Члени робочої групи:   

Авдієнко Олександр Петрович  - директор комунального  підприємства 

електромереж зовнішнього освітлення 

«Запоріжміськсвітло»; 

Анохін Олексій Анатолійович  - директор комунального ремонтного-

будівельного підприємства «Зеленбуд»; 

Богданов Юрій Миколайович - інженер з нагляду за будівництвом 

виробничого відділу комунального 

підприємства «Управління капітального 

будівництва»; 

Бондаренко Анатолій 

Миколайович 

- головний архітектор, що здійснює 

авторський нагляд ТОВ «Інжиніринг 

проект груп» (за згодою); 

Бушов Андрій Анатолійович - директор комунального підприємства 

«Управління капітального будівництва»; 

Грек Олександр Сергійович - генеральний директор Концерну «Міські 

теплові мережі»; 

Золотарьов Гліб Анатольович  - начальник управління з екологічної 

безпеки Запорізької міської ради; 



Іванец Володимир 

Миколайович 

- головний інженер ВП ЗРГС ДПВШ 

«Укрводошлях» (за згодою); 

Ільяшенко Сергій Іванович - директор Запорізькі міські електричні 

мережі ПАТ «Запоріжобленерго» (за 

згодою); 

Кондрашова Любов 

Олексіївна  

- начальник відділу з комплексного 

благоустрою території міста департаменту 

інфраструктури та благоустрою Запорізької 

міської ради; 

Крутько Андрій Вікторович  - головний інженер регіональної газової 

компанії «Запоріжгаз» (за згодою); 

Макаренков Ігор Юрьович  - директор ТОВ «Інжиніринг проект груп» 

(за згодою); 

Михайленко Станіслав 

Васильович 

- інженер конструктор комунального  

підприємства електромереж зовнішнього 

освітлення «Запоріжміськсвітло»; 

Назаренко Павло Вікторович - заступник директора департаменту 

архітектури та містобудування Запорізької 

міської ради; 

Нікіфоров Олексій Вікторович - генеральний директор комунального 

підприємства «Водоканал»; 

Пархоменко Дмитро 

Олександрович 

- начальник «Експлуатаційне лінійне 

управління автомобільних шляхів»; 

Сколибог Юлія Олександрівна - начальник  управління з питань земельних 

відносин Запорізької міської ради; 

Халицька Ольга В’ячеславівна - директор ТОВ «Будівельна компанія 

«Будреконструкція» (за згодою). 

 

Директор департаменту  

інфраструктури  та благоустрою  

Запорізької міської ради      А.М. Боярчуков  

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради        Р.О. Омельянович  




