
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про надання дозволів на порушення об’єктів благоустрою територій загального 

користування комунальним підприємствам Запорізької міської ради, юридичним 

особам та фізичним особам-підприємцям в межах Вознесенівського району  

 

 

 Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про благоустрій 

населених пунктів», відповідно до Типового порядку видачі дозволів на 

порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, 

видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 30.10.2013 № 870, розглянувши заяви                                            

комунальних підприємств Запорізької міської ради, юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців щодо надання дозволів на порушення об’єктів благоустрою 

територій загального користування в межах Вознесенівського району, з метою 

проведення земляних та/або ремонтних робіт, для проведення яких необхідно 

отримати дозвіл, виконавчий комітет Запорізької міської ради  

ВИРІШИВ: 

 1. Надати комунальним підприємствам Запорізької міської ради, 

юридичним особам та фізичним особам-підприємцям дозволи на порушення 

об’єктів благоустрою територій загального користування в межах 

Вознесенівського району згідно з додатком з метою проведення земляних та/або 

ремонтних робіт, для проведення яких необхідно отримати дозвіл. 

 2. Встановити термін дії дозволів строком на один рік з дати набрання 

чинності цим рішенням. 

 3. Відповідальність за проведення робіт покласти на комунальні 

підприємства Запорізької міської ради, юридичні особи та фізичні особи-

підприємці (згідно додатку). 

 4. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.  

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради             

Константинова О.О. та голову районної адміністрації Запорізької міської ради по 

Вознесенівському району Лисенка В.В.  
 

 

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради    А.В. П’ятницький 
 



                                                                         Додаток 

                                                                         до рішення виконавчого комітету міської ради 

                                                                         ______________№___________ 

 

 

Перелік заявників, об’єктів благоустрою та видів робіт, на які видаються 

дозволи на порушення об'єктів благоустрою в межах Вознесенівського району 

 

 

 

№ Заявник Назва об’єкта благоустрою та 

його місцезнаходження 

Вид земляних та/або ремонтних робіт 

1. ЗКАТП 

0822801«Комунсантрансеко

логія» 

територія загального користування 

за адресою м.Запоріжжя, бул. 

Шевченка, буд. 16,16а,18 

земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладенням, перекладенням, 

ремонтом інженерних мереж і споруд; робіт, пов’язаних з порушенням 

благоустрою об’єктів зеленого господарства; ремонту та/або улаштування 

майданчиків для паркування транспортних засобів, спортивних, дитячих та 

інших майданчиків; установлення нових, відновлення, ремонт та заміна 

існуючих малих архітектурних форм 

2. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, вул. Південне 

шосе,2,2а,2б 

 земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

опалення за адресою: вул.Південне шосе,2,2а,2б від ТК-50 до ТК-45 житлового 

будинку загальною довжиною 354 м.п., 

 

3. Концерн «Міські теплові 

мережі» 
м.Запоріжжя, вул. Паркова,6,8  земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

опалення за адресою: вул.Паркова,6,8 від ТК4-2 до ТК4-3 та від ТК4-5 до ТК4-

6 загальною довжиною 260 м.п., 

 



4. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя,  

вул. Паркова,8 

 земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

гарячого водопостачання за адресою вул.Паркова,8 від ТК-109 до Тк-114б 

загальною довжиною 314 м.п. 

5. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, вул. Наукове 

містечко,34 

 земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

опалення та гарячого водопостачання за адресою вул.Наукове містечко,34 від 

1ТК-3 до будівлі ДНЗ загальною довжиною 54 м.п. 

6. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, вул. Возз’єднання 

України,18а 

 земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

опалення та гарячого водопостачання за адресою вул.Возз’єднання України,18а 

від ТК-309 до житлового будинку загальною довжиною 171 м.п. 

7. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, вул. Сєдова  земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

опалення за адресою вул.Сєдова від ТК5 до 2ТК2 та 1ТК7 загальною довжиною 

1240 м.п. 

8. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, вул. Брянська  земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

опалення за адресою вул.Брянська від 2ТК2 до 2ТК3 загальною довжиною 36 

м.п. 

9. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, вул.Сталеварів,22  земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 



опалення за адресою вул.Сталеварів,22 від 2ТК-126 до житлового будинку 

загальною довжиною 84 м.п. 

10. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, вул.Перемоги,80  земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

опалення за адресою вул.Перемоги,80 від 1ТК-393 до ЦТП 5-ї міської лікарні 

загальною довжиною 354 м.п. 

11. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, вул.Сталеварів,13  земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

опалення та гарячого водопостачання за адресою вул.Сталеварів,13 від ТК84-1 

до житлового будинку загальною довжиною 98 м.п. 

12. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, вул.Яценка,8,10а  земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

опалення та гарячого водопостачання за адресою вул.Яценко,8,10а від ЦТП до 

ТК43а-2 та від ТК43а-2 до ТК43а-11  загальною довжиною 726 м.п. 

13. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, 

вул.Л.Жаботинського,47а 

земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

опалення та гарячого водопостачання за адресою вул.Л.Жаботинського,47а від 

ТК86-4 до житлового будинку загальною довжиною 80 м.п. 

14. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, вул.Рекордна,36 земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

опалення та гарячого водопостачання за адресою вул.Рекордна,36 від ТК63-2 до 

ТК63-3 загальною довжиною 130 м.п. 

15. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, вул.12 Квітня,69 земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 



зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

опалення за адресою вул.12 Квітня,69 від ТК-301б до житлового будинку 

загальною довжиною 72 м.п. 

16. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, вул.Возз’єднання 

України 

земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

опалення за адресою вул.Возз’єднання України від 2ТК-40 до ТК-358 загальною 

довжиною 64 м.п. 

17. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, вул.Рекордна,16,16а земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

опалення за адресою вул.Рекордна,16,16а від ТК68-10 до ТК68-12 загальною 

довжиною 192 м.п. 

18. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, вул.Патріотична,17 земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

опалення та гарячого водопостачання за адресою вул.Патріотична,17 від ТК-

404г до ТК-405 загальною довжиною 121 м.п. 

19. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, вул.Сєдова,5 земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

опалення за адресою вул.Сєдова,5 від 1ТК6 до будівлі Райадміністрації 

загальною довжиною 156 м.п. 

20. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, вул.Перемоги,8,10 земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

опалення за адресою вул.Перемоги,8,10 від ТК-273 до ТК-275 загальною 

довжиною 90 м.п. 



21. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, вул.Кам’яногірська земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

опалення за адресою вул.Кам’яногірська від 3ТК-11 до ТК58-2 загальною 

довжиною 362 м.п. 

22. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, вул.Матросова,19 земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

опалення та гарячого водопостачання за адресою вул.Матросова,19 від ТК56-1 

до ТК56-2 загальною довжиною 47 м.п. 

23. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, вул.Маяковського,8а земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

опалення за адресою вул.Маяковського,8а від житлового будинку по 

вул.Маяковського,8а до житлового будинку по вул.Маяковського,10 загальною 

довжиною 64 м.п. 

24. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, вул.Патріотична,10 земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

опалення та гарячого водопостачання за адресою вул.Патріотична, від ТК120-1 

до 1ТК-61 загальною довжиною 560 м.п. 

25. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, вул.Шевченко,51 земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

опалення та гарячого водопостачання за адресою вул.Шевченко,51, від 2ТК-61 

до 2ТК-62 загальною довжиною 320 м.п. 

26. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, 

вул.Нижньодніпровська,2в 

земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 



водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

опалення та гарячого водопостачання за адресою вул.Нижньодніпровська,2в, 

від ТК22-7 до ТК22-8 загальною довжиною 264 м.п. 

27. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, 

вул.Нижньодніпровська,11 

земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

опалення за адресою вул.Нижньодніпровська,11 від ТК17-6 до ТК17-7 

загальною довжиною 8 м.п 

28. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, вул.Рекордна,34 земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

опалення та гарячого водопостачання за адресою вул.Рекордна,34 від ТК63-3 до 

ТК63-10 загальною довжиною 600 м.п. 

29. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, вул.Сталеварів,16 земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

опалення та гарячого водопостачання за адресою вул.Сталеварів,16 від ТК83-

10 до ТК83-11 загальною довжиною 96 м.п. 

30. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, пр.Соборний,133 земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

опалення та гарячого водопостачання за адресою пр.Соборний,133а від ТК44-3 

до ТК44-4 загальною довжиною 174 м.п. 

31. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, вул.Незалежної 

України,51а 

земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

опалення за адресою вул. Незалежної України,51а від ЦПТ до ТК63-2 по 

вул.Рекордна,36 загальною довжиною 128 м.п. 



29. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, вул.Незалежної 

України,72 

земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

гарячого водопостачання за адресою вул.Незалежної України,72 від ТК77-1 до 

ТК77-3 загальною довжиною 560 м.п. 

30. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м.Запоріжжя, вул.Немировича-

Данченка,71 

земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

опалення за адресою вул.Немировича-Данченко,71 від 2ТК-56 до 2ТК-73 

загальною довжиною 1180 м.п. 

31. Комунальне підприємство 

«Водоканал» 

м.Запоріжжя, 

вул.Південноукраїнська,2 

земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

холодної води опалення за адресою вул.Південноукраїнська,2 від ВК-489 до 

будинку  загальною довжиною 20 м.п. 

32. Комунальне підприємство 

«Водоканал» 

м.Запоріжжя, 

вул.Південноукраїнська,4 

земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

холодної води опалення за адресою вул.Південноукраїнська,4 від ВК-482 до 

будинку  загальною довжиною 20 м.п. 

33. Комунальне підприємство 

«Водоканал» 

м.Запоріжжя, вул.Сєдова,1а земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

холодної води опалення за адресою вул. Сєдова 1а, від ВК-1925 до  ВК-6  

загальною довжиною 50 м.п. 

34. Комунальне підприємство 

«Водоканал» 

м.Запоріжжя, 

бул.Центральний,18а 

земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 



холодної води опалення за адресою бул.Центральний,18а від ВК-1785 до 

будинку  загальною довжиною 25 м.п 

35. Комунальне підприємство 

«Водоканал» 

м.Запоріжжя, вул. Незалежної 

України,65а 

земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

холодної води опалення за адресою вул.Незалежної України,65а від  ВК-39 до 

ВК-42  загальною довжиною 72 м.п 

36. Комунальне підприємство 

«Водоканал» 

м.Запоріжжя, вул. Незалежної 

України,63а 

земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

холодної води опалення за адресою вул.Незалежної України,63а від  ВК-1925 

до ВК-3  загальною довжиною 50 м.п 

37. Комунальне підприємство 

«Водоканал» 

м.Запоріжжя, вул. 

Південноукраїнська,13 

земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

холодної води опалення за адресою вул.Південноукраїнська,13 від  ВК-574 до 

будинку  загальною довжиною 19 м.п 

38. Комунальне підприємство 

«Водоканал» 

м.Запоріжжя, 

вул.Південноукраїнська,15 

земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

холодної води опалення за адресою вул.Південноукраїнська,15 від  ВК-576 до 

будинку  загальною довжиною 44 м.п 

39. Комунальне підприємство 

«Водоканал» 

м.Запоріжжя, 

вул.Кам’яногірська,4-6 

земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

холодної води опалення за адресою вул.Кам’яногірська,4-6 від  ВК-1357 до ВК-

28 будинку  загальною довжиною 67 м.п 

40. Комунальне підприємство 

«Водоканал» 

м.Запоріжжя, 

вул.Південноукраїнська,19 

земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 



зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

холодної води опалення за адресою вул.Південноукраїнська,19 від  ВК-647 до 

будинку  загальною довжиною 19 м.п 

41. Комунальне підприємство 

«Водоканал» 

м.Запоріжжя, 

вул.Південноукраїнська,17 

земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

холодної води опалення за адресою вул.Південноукраїнська,17 від  ВК-649 до 

будинку  загальною довжиною 49 м.п 

42. Комунальне підприємство 

«Водоканал» 

м.Запоріжжя, вул.Перемоги,85б земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

холодної води опалення за адресою вул.Перемоги,85б, від  ВК-1779 до будинку  

загальною довжиною 30 м.п 

43. Комунальне підприємство 

«Водоканал» 

м.Запоріжжя, вул.Перемоги,87а земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

холодної води опалення за адресою вул.Перемоги,87а, від  ВК-1783 до будинку  

загальною довжиною 55 м.п 

44. Комунальне підприємство 

«Водоканал» 

м.Запоріжжя, вул.Перемоги,87б земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

холодної води опалення за адресою вул.Перемоги,87б, від  ВК-1779 до ВК-1782  

загальною довжиною 65 м.п 

45. Комунальне підприємство 

«Водоканал» 

м.Запоріжжя, вул.Лермонтова,21а земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

холодної води опалення за адресою вул.Лермонтова,21а введення на будинок   

загальною довжиною 100 м.п 



46. Комунальне підприємство 

«Водоканал» 

м.Запоріжжя, 

вул.Кам’яногірська,11-13 

земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

холодної води опалення за адресою вул.Кам’яногірська,11-13 від  ВК-58 до 

повороту через колодязя загальною довжиною 100 м.п 

47. Комунальне підприємство 

«Водоканал» 

м.Запоріжжя, вул.Перемоги,81а земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

холодної води опалення за адресою вул.Перемоги,81а від  ВК-1769 до будинку 

загальною довжиною 51 м.п 

48. Комунальне підприємство 

«Водоканал» 

м.Запоріжжя, вул.Перемоги,81б земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

зеленого господарства; прокладання, перекладення або заміна водостічних, 

водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу 

холодної води опалення за адресою вул.Перемоги,81б від  ВК-1776 до будинку 

загальною довжиною 20 м.п 

49. ТОВ «Гарант - Строй 2007» м.Запоріжжя, 

вул.Сталеварів,4/вул.Рекордна,31

А 

Земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; Роботи, пов’язані з порушенням благоустрою 

об’єктів зеленого господарства; прокладення, перекладення або заміна 

водостічних, водопровідних труб та водоприймальних колодязів – ремонт 

трубопроводу опалення за адресою вул.Сталеварів від камери 2ТК-19 до будівлі 

«Рембыттехника». 

50. ФОП Приходько В.А. Територія загального 

користування за адресою: вул. 

Південноукраїнська, 15 

Земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладанням, перекладанням, 

ремонтом інженерних мереж і споруд; земляних або монтажних робіт, 

пов’язаних з розриттям дорожнього покриття вулиць, доріг, майданів, площ; 

робіт, пов’язаних з порушенням благоустрою об’єктів зеленого господарства; 

Прокладення, перекладення або заміна водостічних, водопровідних труб та 

водоприймальних колодязів; установлення нових, відновлення, ремонт та 

заміна існуючих малих архітектурних форм. 

51. Комунальне підприємство 

«Управління капітального 

будівництва» 

Реконструкція прибудинкової 

території по пр. Соборний, 158Б в 

Земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладенням, перекладенням, 

ремонтом інженерних мереж і споруд; роботи, пов’язані з порушенням 



м.Запоріжжя. Проект «Шлях до 

єднання поколінь» 

благоустрою об’єктів зеленого господарства; установлення нових, відновлення, 

ремонт та заміна існуючих малих архітектурних форм. 

52. ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» Територія загального 

користування зі сторони вул. 

Тбіліська та Прибрежної 

Магістралі та будинків за адресою: 

вул. Тбіліська 9, 9а. 

Земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладенням, перекладенням, 

ремонтом інженерних мереж і споруд; земляні або монтажні роботи, пов’язані 

з розриттям дорожнього покриття вулиць, доріг, майданів, площ; роботи, 

пов’язані з порушенням благоустрою об’єктів зеленого господарства; ремонт 

та/або улаштування майданчиків для паркування транспортних засобів, 

спортивних, дитячих та інших майданчиків - для організації автомобільного 

виїзду/заїзду, порушення газону, тротуару та бордюрного каменю на прилеглій 

території зі сторони вул. Тбіліська; 

53. ТОВ «Азимут Трейдінг 

Запоріжжя» / КП 

«Паркування» 

Територія загального 

користування за адресою: 

м.Запоріжжя, вул.Перемоги/ 

бул.Центральний 

Земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладанням, перекладанням, 

ремонтом інженерних мереж і споруд; земляних або монтажних робіт, 

пов’язаних з розриттям дорожнього покриття вулиць, доріг, майданів, площ; - 

роботи згідно технічних умов КП «Водоканал», Концерну «Міські теплові 

мережі» та ПАТ «Запоріжжяобленерго» щодо прокладання електричного 

кабелю, мереж холодного водопостачання та каналізування. 

54. ТОВ «Азимут Трейдінг 

Груп» 

Територія загального 

користування за адресою: 

м.Запоріжжя, вул.Перемоги/ 

бул.Центральний 

Земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладанням, перекладанням, 

ремонтом інженерних мереж і споруд; земляних або монтажних робіт, 

пов’язаних з розриттям дорожнього покриття вулиць, доріг, майданів, площ; - 

роботи згідно технічних умов КП «Водоканал», Концерну «Міські теплові 

мережі» та ПАТ «Запоріжжяобленерго» щодо прокладання електричного 

кабелю, мереж холодного водопостачання та каналізування. 

55. Приватне мале 

підприємство «Вавілон» 

Територія загального 

користування за адресою: пр. 

Соборний, 166а (підземний 

перехід та надземні конструкції з 

лівої та правої сторони по пр. 

Соборному на пл.Фестивальній). 

Земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладенням, перекладенням, 

ремонтом інженерних мереж і споруд; установлення нових, відновлення, 

ремонт та заміна існуючих малих архітектурних форм. 

56. ТОВ «НТЦ 

електроенергетики 

«Укрсільенергопроект» 

Зелена та пішохідна зона 

Прибрежної автомагістралі в 

районі: від вул.Немировича-

Данченка (РП-41 ВАТ «ЦЕК») до 

вул. Сергія Тюленіна (КТП №3 

проектоване). 

Земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладенням, перекладенням, 

ремонтом інженерних мереж і споруд; Земляні або монтажні роботи, пов’язані з 

розриттям дорожнього покриття вулиць, доріг, майданів, площ; роботи, пов’язані з 

порушенням благоустрою об’єктів зеленого господарства; 



57. ФОП Гусаков С.І. Територія загального 

користування за адресою: 

м.Запоріжжя, вул. Незалежної 

України, 49, прим.103. 

Земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладенням, перекладенням, 

ремонтом інженерних мереж і споруд. – покриття тротуарної плиткою біля 

входу до нежитлового приміщення літ. А-4-5 (торгово-офісне) 

 

58. ТОВ «ЦЕНТРАЛ ПАРК 

2000» 

Теритооія загального 

користування за адресою: 

м.Запоріжжя, вул. 

Нижньодніпровська/вул. 

Немировича-Данченка (вул. 

Тбіліська, 23). 

Роботи, пов’язані з порушенням благоустрою об’єктів зеленого господарства; 
прокладення, перекладення або заміна водостічних, водопровідних труб та 

водоприймальних колодязів; земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям 

дорожнього покриття вулиць, доріг, майданів, площ. (Будівництво мережі зливної 

каналізації на житловому комплексу з вбудовано-прибудинковими 

нежитловими приміщеннями та паркінгом) 

59. ОСББ «Патріотична-57» Територія загального 

користування за адресою: 

м.Запоріжжя, вул. Патріотична, 57. 

Земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладенням, перекладенням, 

ремонтом інженерних мереж і споруд (замощення). Роботи, пов’язані з 

порушенням благоустрою об’єктів зеленого господарства. 

60. ОСББ «Патріотична 34» Територія загального 

користування за адресою: 

м.Запоріжжя, вул. Патріотична, 34. 

Земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладенням, перекладенням, 

ремонтом інженерних мереж і споруд (замощення). Роботи, пов’язані з 

порушенням благоустрою об’єктів зеленого господарства. 

61. ОСББ «Патріотична 55» Територія загального 

користування за адресою: 

м.Запоріжжя, вул. Патріотична, 55. 

Земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладенням, перекладенням, 

ремонтом інженерних мереж і споруд (замощення). Роботи, пов’язані з 

порушенням благоустрою об’єктів зеленого господарства. 

62. ОСББ «Патріотична 59» Територія загального 

користування за адресою: 

м.Запоріжжя,  вул. Патріотична, 

59. 

Земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладенням, перекладенням, 

ремонтом інженерних мереж і споруд (замощення). Роботи, пов’язані з 

порушенням благоустрою об’єктів зеленого господарства. 

63. ОСББ «Гагаріна 10» Територія загального 

користування за адресою: 

м.Запоріжжя, вул. Гагаріна, 10. 

Земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладенням, перекладенням, 

ремонтом інженерних мереж і споруд (замощення). Роботи, пов’язані з 

порушенням благоустрою об’єктів зеленого господарства. 

64. ОСББ «Б.Ц.З.» Територія загального 

користування за адресою: 

м.Запоріжжя, бул. Центральний, 3. 

Земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладенням, перекладенням, 

ремонтом інженерних мереж і споруд (замощення). Роботи, пов’язані з 

порушенням благоустрою об’єктів зеленого господарства. 

65. ОСББ «Перемоги 119А» Територія загального 

користування за адресою: 

м.Запоріжжя, вул. Перемоги,119А. 

Земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладенням, перекладенням, 

ремонтом інженерних мереж і споруд (замощення). Роботи, пов’язані з 

порушенням благоустрою об’єктів зеленого господарства. 

66. ТОВ Діловий центр 

«АРСЕНАЛ» 

Територія загального 

користування за адресою: 

Земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; роботи, пов’язані з порушенням благоустрою 



м.Запоріжжя, вул. Леоніда 

Жаботинського,53 

об’єктів зеленого господарства; ремонт та/або улаштування майданчиків для 

паркування транспортних засобів, спортивних, дитячих та інших майданчиків. 

 

67. ТОВ «Глосс Трейдінг» Територія загального 

користування вздовж Прибережної 

автомагістралі від будівлі по 

вул.Перемоги,72 до проектуємої 

ШГРП по Прибережній 

автомагістралі в районі річки Суха 

Московка (згідно ситуаційного 

плану та технічних умов 

приєднання до газорозподільчої 

системи РГК АТ «Запоріжгаз») 

Земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 

вулиць, доріг, майданів, площ; роботи, пов’язані з порушенням благоустрою 

об’єктів зеленого господарства; (переюбачених технічними умовами 

приєднання до газорозподільної системи РГК АТ «Запоріжгаз» № 690-Туп-18-

0221 від 24.02.2021 р.) 

68. ПрАТ 

«ЗАПОРІЖАВТОТРАНС» 

Територія загального 

користування за адресою: 

м.Запоріжжя, вул. Рекордна,37 

Земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладенням, перекладенням, 

ремонтом інженерних мереж і споруд; роботи, пов’язані з порушенням 

благоустрою об’єктів зеленого господарства; прокладення, перекладення або 

заміна водостічних, водопровідних труб та водоприймальних колодязів; 

установлення нових, відновлення, ремонт та заміна існуючих малих 

архітектурних форм; ремонт та/або улаштування майданчиків для паркування 

транспортних засобів, спортивних, дитячих та інших майданчиків; заміна 

пошкоджених та застарілих конструкцій опор, ліхтарів, освітлювальної 

арматури, тросів, розтяжок, кабелів, дротів, комунікаційної апаратури. 

69. ТОВ «Естейтл» Територія загального 

користування за адресою: 

м.Запоріжжя, вул. Рекордна,37 

Земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладенням, перекладенням, 

ремонтом інженерних мереж і споруд; роботи, пов’язані з порушенням 

благоустрою об’єктів зеленого господарства; прокладення, перекладення або 

заміна водостічних, водопровідних труб та водоприймальних колодязів; 

установлення нових, відновлення, ремонт та заміна існуючих малих 

архітектурних форм; ремонт та/або улаштування майданчиків для паркування 

транспортних засобів, спортивних, дитячих та інших майданчиків; заміна 

пошкоджених та застарілих конструкцій опор, ліхтарів, освітлювальної 

арматури, тросів, розтяжок, кабелів, дротів, комунікаційної апаратури. 

 



 

 

 

Голова районної адміністрації 

Запорізької міської ради 

по Вознесенівському району                                                                                        В.В. Лисенко 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради                                                                                         Р.А. Омельянович 


