
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про надання дозволів на порушення об’єктів благоустрою територій загального 

користування комунальним підприємствам Запорізької міської ради, 

юридичним особам та фізичним особам-підприємцям в межах Дніпровського 

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 Дніпровського 

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 

Дніпровського 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 Дніпровського району Змієнка В.В.  
 

 

 

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



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про 

надання дозволів на порушення об’єктів благоустрою територій загального 

користування комунальними підприємствами Запорізької міської ради, 

юридичним особам та фізичним особам-підприємцям в межах  

Дніпровського району» 

 

 

До виконавчого комітету Запорізької міської ради надійшли заяви від   

комунальних підприємств Запорізької міської ради, юридичних осіб та фізичних 

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

територій загального користування в межах Дніпровського району, з метою 

проведення земляних та/або ремонтних робіт. 

З метою забезпечення права заявників на отримання дозволів на 

порушення об’єктів благоустрою, враховуючи вимоги чинного законодавства, а 

саме пунктів 4, 7 Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів 

благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, 

анулювання дозволів (надалі – Типовий порядок), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 870, що передбачає застосування 

норм Типового порядку вразі, коли відповідною сільською, селищною, міською 

радою не прийнято відповідне рішення, підготовлено проєкт рішення 

виконавчого комітету міської ради «Про надання дозволів на порушення об’єктів 

благоустрою територій загального користування комунальними підприємствами 

Запорізької міської ради, юридичним особам та фізичним особам-підприємцям в 

межах Дніпровського району». 

 

 

 

Голова районної адміністрації 

Запорізької міської ради 

по Дніпровському району                                                                  В.В. Змієнко   
 



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 Дніпровського району  

 

№ 

 

Заявник Назва об’єкта благоустрою 

та його місцезнаходження 

Вид земляних та/або ремонтних робіт 

1. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя,  

вул. Академіка Весніна, 16 

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 гарячого 

водопостачання за адресою: вул. Академіка Весніна, 16 від ТК62 до 

ТК64 загальною довжиною 58 м.п. 

2. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя,  

вул. Дудикіна, 13 

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. Дудикіна, 13 від ТК-44 до ж.б. загальною довжиною 35 

м.п. 

3. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя,  

вул. Каховська, 14 

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 
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труб та водоприймальних колодязів - ремонт трубопроводу гарячого 

водопостачання за адресою: вул. Каховська, 14 від ТК13 до ТК14 

загальною довжиною 58 м.п. 

4. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя,  

вул. Зестафонська -вул. 

Руставі 

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 гарячого 

водопостачання за адресою: вул. Зестафонська- вул. Руставі від ТК39 

до ТК40 загальною довжиною 150 м.п. 

5. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя,  

вул. Академіка Александрова, 

15 

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. Академіка Александрова, 15 від ТК21 до житлового 

будинку загальною довжиною 80 м.п. 

6. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя,  

вул. Дегтярьова, 8 

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. Дегтярьова, 8 від ТК12 до житлового будинку загальною 

довжиною 12 м.п. 

7. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя,  

вул. Зестафонська, 1 

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 та 

гарячого водопостачання за адресою: вул. Зестафонська, 1 від ТК56 до 

житлового будинку загальною довжиною 58 м.п. 
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8. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя,  

вул. Штурмова, 9 

 

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. Штурмова, 9 від ТК-9 до житлового будинку загальною 

довжиною 27 м.п. 

9. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя,  

вул. Узбекістанська, 1 

 

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 гарячого 

водопостачання за адресою: вул. Узбекістанська, 1 від ТК-15 до 

житлового будинку загальною довжиною 30 м.п.  

10. ФОП Карпенко Тетяна 

Анатоліївна 

Територія загального 

користування за адресою:  

м. Запоріжжя, вул. Ладозька, 

32 

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; роботи, пов’язані з порушенням благоустрою об’єктів зеленого 

господарства 

11. ОСББ «Чуйкова 38» Територія загального 

користування за адресою:  

м. Запоріжжя, вул. Професора 

Толока, 38 

Земляні або монтажні роботи, не пов’язаних з прокладенням, 

перекладенням, ремонтом інженерних мереж і споруд; ремонт та/або 

улаштування майданчиків для паркування транспортних засобів, 

спортивних, дитячих та інших майданчиків 

12. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя,  

вул. Зестафонська, 9, 11 

 

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 та 

гарячого водопостачання за адресою: вул. Зестафонська, 9, 11 від ТК52 

до житлових будинків загальною довжиною 150 м.п. 

13. Концерн «Міські теплові м. Запоріжжя, Земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього 



4 

мережі» вул. Трегубенка, 18 

 

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 та 

гарячого водопостачання за адресою: вул. Трегубенка, 18 від ТК58 до 

житлового будинку гурт. № 2 ЗДІА загальною довжиною 80 м.п. 

14. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя,  

вул. Рельєфна, 4 

 

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 гарячого 

водопостачання за адресою: вул. Рельєфна, 4 від ТК14 до ТК14а 

загальною довжиною 80 м.п. 

15. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя,  

вул. Академіка Александрова / 

вул. Руставі, 3а 

 

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. Академіка Александрова / вул. Руставі, 3а від ТК5 до 

ТК14 загальною довжиною 90 м.п. 

16. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя,  

вул. Таганська, 16 

 

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 гарячого 

водопостачання за адресою: вул. Таганська, 16 від ТК99 до житлового 

будинку загальною довжиною 80 м.п. 

17. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя,  

вул. Мінська, 8 

 

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 
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труб та водоприймальних колодязів - ремонт трубопроводу опалення за 

адресою: вул. Мінська, 8 від ТК16 до ТК17 загальною довжиною 80 

м.п. 

18. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя,  

вул. Ладозька, 32 

 

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. Ладозька, 32 від ТК6 до ТК21 загальною довжиною 25 

м.п. 

19. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя,  

вул. Зернова, 32-34 

 

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 гарячого 

водопостачання за адресою: вул. Зернова, 32-34 від ТК15 до ТК16 

загальною довжиною 48 м.п. 

20. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя,  

пр. Металургів, 2б, 2в 

 

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 та 

гарячого водопостачання за адресою: пр. Металургів, 2б, 2в від ТК39 

до житлових будинків загальною довжиною 540 м.п. 

21. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя,  

вул. Щаслива, 1 

 

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. Щаслива, 1 від ТК-11 до ТК-100 загальною довжиною 

370 м.п. 
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22. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя,  

вул. Ладозька, 20 

 

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. Ладозька, 20 від ТК14 до ТК15 загальною довжиною 66 

м.п. 

23. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя,  

вул. Руставі, 3а 

 

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 гарячого 

водопостачання за адресою: вул. Руставі, 3а від ТК4 до ТК5 загальною 

довжиною 12 м.п. 

24. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя,  

вул. Сергія Синенка 

 

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. Сергія Синенка від ТК10 до насосної загальною 

довжиною 118 м.п. 

25. Концерн «Міські теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя,  

вул. Трегубова, 22 

 

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. Трегубова, 22 від ТК-8 до ТК-69 загальною довжиною 40 

м.п. 

26. ТОВ «АВТО ВОШ» Територія загального 

користування за адресою:  

м. Запоріжжя, пр. Металургів / 

Земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього 

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

порушенням благоустрою об’єктів зеленого господарства, в зв’язку з 
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вул. Верхня  новим будівництвом торгово-офісного центру 

27. ПрАТ «ТОРГОВИЙ 

БУДИНОК 

БОРОДИНСЬКИЙ» 

Територія загального 

користування за адресою:  

м. Запоріжжя,  

вул. Бородінська, 7 

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; 

ремонт та/або улаштування майданчиків для паркування транспортних 

засобів, спортивних, дитячих та інших майданчиків; установлення 

нових, відновлення, ремонт та заміна існуючих малих архітектурних 

форм 

28. Комунальне 

підприємство 

«Водоканал» 

м. Запоріжжя,  

вул. Хакаська, 3 

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 - заміна вузла у колодязі за 

адресою: вул. Хакаська, 3 загальною площею 16 кв.м. 

29. Комунальне 

підприємство 

«Водоканал» 

м. Запоріжжя,  

вул. Узбекістанська –  

вул. Хакаська 

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 - заміна вузла у колодязі за 

адресою: вул. Узбекістанська – вул. Хакаська загальною площею 10 

кв.м. 

30. Комунальне 

підприємство 

«Водоканал» 

м. Запоріжжя,  

вул. Уляни Громової 

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 

водопостачання за адресою: вул. Уляни Громової загальною площею 

290 м.п. 

31. ФОП Німак Руслан 

Васильович 

Територія загального 

користування за адресою:  

м. Запоріжжя, вул. Дудикіна, 5  

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

перекладенням, ремонтом інженерних мереж і споруд біля входу до 

нежитлового приміщення літ. А-2, №2 (покриття плиткою) 
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32. ФОП Шевейко Ігор 

Вячеславович 

Територія загального 

користування за адресою:  

м. Запоріжжя,  

вул. Товариська, 39 

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 

33. ОСББ «Ладозька-14» Територія загального 

користування за адресою:  

м. Запоріжжя,  

вул. Ладозька, 14 

Ремонт та/або улаштування майданчиків для паркування транспортних 

засобів 

34. ТОВ «Естейтл» Територія загального 

користування за адресою:  

м. Запоріжжя,  

вул. Зачиняєва, 20 

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 

35. ФОП Зінченко Наталія 

Сергіївна 

Територія загального 

користування за адресою:  

м. Запоріжжя,  

вул. Парковий бульвар, 8 

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 

36. ТОВ «КЕДРОНІНВЕСТ» Територія загального 

користування за адресою:  

м. Запоріжжя,  

вул. Сковороди, 38,19,1 

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

перекладенням, ремонтом інженерних мереж і споруд, з виконанням 

замощення тротуарною плиткою; роботи, пов’язані з порушенням 

благоустрою об’єктів зеленого господарства; ремонт та/або 

улаштування майданчиків для паркування транспортних засобів, 

спортивних, дитячих та інших майданчиків; улаштування нових та/або 
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заміна існуючих посадкових майданчиків для пасажирів міського 

громадського транспорту з встановленням навісу або павільйону; 

прокладення, перекладення або заміна водостічних, водопровідних 

труб та водоприймальних колодязів; земляні або монтажні роботи, 

пов’язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, доріг, майданів, 

площ 

37. ТОВ «КК» СІП» Територія загального 

користування за адресою:  

м. Запоріжжя,  

вул. Братська, 45а 

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; прокладення, перекладення або заміна 

водостічних, водопровідних труб та водоприймальних колодязів – 

майновий комплекс по вул. Братській, 45а 

 

 

Голова районної адміністрації 

Запорізької міської ради 

по Дніпровському району       В.В. Змієнко 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Запорізької міської ради      Р.А. Омельянович 


