
Додаток  

до рішення міської ради  

_____________№______ 

 

Перелік  

видів робіт та об’єктів по м. Запоріжжю, на яких будуть відбувати  

покарання особи, засуджені до громадських робіт у відповідності  

зі ст.ст. 56,100 Кримінального кодексу України та ст. 301, 3213 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення 
 

№ 

п/п 

Найменування 

підприємства  
Види робіт  

Керівник 

підприємства (або 

уповноважена особа), 

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», 

парку та площі 

Енергетиків, парку 

ім. Сергія Синенка, 

скверу     «ім. 30-річчя 

визволення України 

від фашистських 

загарбників по вул. 

Лізи Чайкіної» та 

Центрального пляжу 

Корбут Сергій 

Олександрович 

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 

 

 

 

 

Чувашкін Дмитро 

Вадимович 

69002, м. Запоріжжя, 

вул. Глісерна, 1а 

тел. 764-22-97 



2 

 

4. 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. Привокзальна,1 

тел. 764-27-81 

5. 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. 769-29-75 

6. Комунальна установа 

«Запорізька станція 

екстреної (швидкої) 

медичної допомоги» 

Запорізької обласної 

ради 

Прибирання 

закріпленої території 

від сміття, опалого 

листя, тощо 

Малашенко 

Костянтин 

Костянтинович 

69057, м. Запоріжжя, 

вул. Тамбовська, 6 

тел. 223-71-39 

7.  ОСББ 

«ЮВІЛЕЙНИЙ, 19-Б» 

Прибирання території 

від сміття, опалого 

листя, роботи з 

облаштування 

території 

Павлюк Вікторія 

Володимирівна 

69067, м. Запоріжжя, 

пр. Ювілейний,  

буд. 19-Б 

тел. 097-679-05-33 

8. ЖБК № 18 

«Запоріжсталь» 

Прибирання території 

від сміття, опалого 

листя, роботи з 

облаштування 

території 

Павлюк Вікторія 

Володимирівна 

69067, м. Запоріжжя, 

вул. Світла, буд. 4 

тел. 097-679-05-33 

9. ОСББ 

«ЗАДНІПРОВСЬКА 

11» 

Прибирання території 

від сміття, опалого 

листя, снігу, роботи з 

облаштування 

прилеглої території 

Гогун Світлана 

Юріївна 

69076, м. Запоріжжя, 

вул. Василя 

Сергієнка, буд. 11 

тел. 097-764-63-69 

10. ОСББ 

«Трансформаторщик-

13» 

Прибирання території 

від сміття, опалого 

листя, ремонт та 

облаштування 

приміщень та 

прилеглої території 

Дегтяренко Людмила 

Василівна 

69114, м. Запоріжжя, 

вул. Василя 

Сергієнка, буд. 66 

тел. 050-421-87-23 
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11. ОСББ «СВІТЛА 16» Прибирання території 

від сміття, опалого 

листя, снігу, ремонт та 

облаштування 

приміщень та 

прилеглої території 

Романцова Олена 

Анатоліївна 

69097, м. Запоріжжя, 

вул. Світла, буд. 16 

тел. 096-522-10-22 

12. ОСББ «СЛАВУТА-

16» 

Прибирання 

закріпленої території 

від сміття, опалого 

листя, снігу, посипка 

закріпленої території в 

період ожеледі, 

ремонт приміщень 

загального 

користування та 

облаштування 

прилеглої території, 

розробка ґрунту 

вручну, видалення 

карантинних рослин  

Кахая Олександр 

Леонідович  

69104, м. Запоріжжя, 

вул. Північнокільцева, 

буд. 20, корпус 2 

тел. 096-906-75-78  

 

 

Секретар міської ради        Г.Б. Наумов 


