
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про надання дозволів на порушення об’єктів благоустрою територій загального 

користування комунальним підприємствам Запорізької міської ради, юридичним 

особам та фізичним особам-підприємцям в межах Олександрівського 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 Олександрівського 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 території загального користування в межах 

Олександрівського району згідно з додатком з метою проведення земляних 

та/або ремонтних робіт, для виконання 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, на юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців (згідно з додатком). 

 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 

Олександрівському району Мостового В.О.  
 
 

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 

Олександрівського району   
№ Заявник Назва об’єкта 

благоустрою та 

його 

місцезнаходження 

Вид земляних та/або ремонтних робіт 

1 2 3 4 

1 Комунальне 

підприємство 

«Водоканал» 

м. Запоріжжя, 

вул. Пестеля 

Земляні або монтажні роботи, пов'язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, 

доріг, майданів, площ; робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів зеленого господарства; 

прокладання, перекладання або заміна водостічних, водопровідних труб та 

водоприймальних колодязів – ремонт водопроводу за адресою: вул. Пестеля, 

загальною довжиною 300 м 

2 Концерн 

«Міські 

теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя, 

вул. Фортечна, 76 

Земляні або монтажні роботи, пов'язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, 

доріг, майданів, площ; робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів зеленого господарства; 

прокладання, перекладання або заміна водостічних, водопровідних труб та 

водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу гарячого водопостачання за 

адресою: вул. Фортечна, 76 від ТК-385 до житлового будинку загальною довжиною   

135 м 

3 Концерн 

«Міські 

теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя, 

вул. Поштова, 

159б 

Земляні або монтажні роботи, пов'язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, 

доріг, майданів, площ; робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів зеленого господарства; 

прокладання, перекладання або заміна водостічних, водопровідних труб та 

водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу опалення та ГВП за адресою:  

вул. Поштова, 159б від ТК-235 до ТК-239 загальною довжиною 120 м 
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4 Концерн 

«Міські 

теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя, пр. 

Соборний, 50 

Земляні або монтажні роботи, пов'язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, 

доріг, майданів, площ; робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів зеленого господарства; 

прокладання, перекладання або заміна водостічних, водопровідних труб та 

водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу опалення за адресою:  пр. 

Соборний, 50 до житлового будинку загальною довжиною 86 м 

5 Концерн 

«Міські 

теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя, 

вул. Шевченка, 49 

Земляні або монтажні роботи, пов'язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, 

доріг, майданів, площ; робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів зеленого господарства; 

прокладання, перекладання або заміна водостічних, водопровідних труб та 

водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу опалення та гарячого 

водопостачання за адресою: вул. Шевченка, 49 від 2ТК-53 до 2ТК-59 загальною 

довжиною 1252 м 

6 Концерн 

«Міські 

теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя, 

вул. Шкільна, 42 

Земляні або монтажні роботи, пов'язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, 

доріг, майданів, площ; робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів зеленого господарства; 

прокладання, перекладання або заміна водостічних, водопровідних труб та 

водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу опалення за адресою:  вул. 

Шкільна, 42 від ТК-481 до житлового будинку загальною довжиною 24 м 

7 Концерн 

«Міські 

теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя, 

вул. Шкільна, 44 

Земляні або монтажні роботи, пов'язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, 

доріг, майданів, площ; робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів зеленого господарства; 

прокладання, перекладання або заміна водостічних, водопровідних труб та 

водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу гарячого водопостачання за 

адресою: вул. Шкільна, 44 від ТК-466 до житлового будинку загальною довжиною 55 

м 

9 Концерн 

«Міські 

теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя, 

вул. Базарна, 20 

Земляні або монтажні роботи, пов'язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, 

доріг, майданів, площ; робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів зеленого господарства; 

прокладання, перекладання або заміна водостічних, водопровідних труб та 
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водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу опалення за адресою:                

вул. Базарна, 20 від ТК-6 до ТК-8 загальною довжиною 60 м 

10 Концерн 

«Міські 

теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя, 

вул. Запорізька, 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, перекладання або заміна водостічних, водопровідних труб та 

водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу опалення та ГВП за адресою:          

від ТК-452 до ж/б по вул. Запорізька, 2 загальною довжиною 20 м 

11 Концерн 

«Міські 

теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя,    

пр. Соборний, 

148-150 

Земляні або монтажні роботи, пов'язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, 

доріг, майданів, площ; робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів зеленого господарства; 

прокладання, перекладання або заміна водостічних, водопровідних труб та 

водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу опалення та ГВП за адресою:           

пр. Соборний, 148-150 від ТК-255, ТК-257 до ТК-300 загальною довжиною 240 м 

12 Концерн 

«Міські 

теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя, 

вул. Шкільна, 9 

Земляні або монтажні роботи, пов'язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, 

доріг, майданів, площ; робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів зеленого господарства; 

прокладання, перекладання або заміна водостічних, водопровідних труб та 

водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу опалення та ГВП за адресою:        

вул. Шкільна, 9 від ТК-244 до ТК-245 загальною довжиною 51 м 

13 Концерн 

«Міські 

теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя, 

гос. Театральна 

Земляні або монтажні роботи, пов'язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, 

доріг, майданів, площ; робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів зеленого господарства; 

прокладання, перекладання або заміна водостічних, водопровідних труб та 

водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу опалення за адресою:                 

гос. Театральна від ТК-120а до ТК-120б загальною довжиною 50 м 

14 Концерн 

«Міські 

теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя,   

пр. Соборний, 

110а,б 

Земляні або монтажні роботи, пов'язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, 

доріг, майданів, площ; робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів зеленого господарства; 

прокладання, перекладання або заміна водостічних, водопровідних труб та 
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водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу опалення та ГВП за адресою:          

пр. Соборний, 110а,б від ТК-316 до ТК-317 загальною довжиною  300 м 

15 Концерн 

«Міські 

теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя, 

вул. Святого 

Миколая 

Земляні або монтажні роботи, пов'язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, 

доріг, майданів, площ; робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів зеленого господарства; 

прокладання, перекладання або заміна водостічних, водопровідних труб та 

водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу ГВП за адресою: вул. Святого 

Миколая від ТК-7 до ТК-8 загальною довжиною 10 м 

16 Концерн 

«Міські 

теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя, 

вул. Запорізька, 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, перекладання або заміна водостічних, водопровідних труб та 

водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу ГВП за адресою:                           

вул. Запорізька, 4 від ТК-449 до ТК-452 загальною довжиною 115 м 

17 Концерн 

«Міські 

теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя, 

вул. Жуков-

ського, 68 

Земляні або монтажні роботи, пов'язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, 

доріг, майданів, площ; робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів зеленого господарства; 

прокладання, перекладання або заміна водостічних, водопровідних труб та 

водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу опалення за адресою:                

вул. Жуковського, 68 від житлового будинку вул. Жуковського, 68 до житлового 

будинку вул. Жуковського, 68а загальною довжиною 23 м 

18 Концерн 

«Міські 

теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя, 

вул. Олександрів-

ська, 104 

Земляні або монтажні роботи, пов'язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, 

доріг, майданів, площ; робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів зеленого господарства; 

прокладання, перекладання або заміна водостічних, водопровідних труб та 

водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу опалення за адресою:                

вул. Олександрівська, 104 від ТК-367 до житлового будинку загальною довжиною       

30 м 
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19 Концерн 

«Міські 

теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя, 

вул. Українська, 

37 

Земляні або монтажні роботи, пов'язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, 

доріг, майданів, площ; робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів зеленого господарства; 

прокладання, перекладання або заміна водостічних, водопровідних труб та 

водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу ГВП за адресою:                                

вул. Українська, 37 від ТК-186 до ТК-187 загальною довжиною 25 м 

20 Концерн 

«Міські 

теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя, 

вул. Шкільна, 48 

Земляні або монтажні роботи, пов'язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, 

доріг, майданів, площ; робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів зеленого господарства; 

прокладання, перекладання або заміна водостічних, водопровідних труб та 

водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу опалення та гарячого 

водопостачання за адресою:  вул. Шкільна, 48 від ТК-469 до ТК-474 загальною 

довжиною 539 м 

21 Концерн 

«Міські 

теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя, 

вул. Святого 

Миколая, 50 

Земляні або монтажні роботи, пов'язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, 

доріг, майданів, площ; робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів зеленого господарства; 

прокладання, перекладання або заміна водостічних, водопровідних труб та 

водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу опалення за адресою:                

вул. Святого Миколая, 50 від ТК-110 до житлового будинку загальною довжиною         

140 м 

22 Концерн 

«Міські 

теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя, 

вул. Українська, 

35 

Земляні або монтажні роботи, пов'язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, 

доріг, майданів, площ; робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів зеленого господарства; 

прокладання, перекладання або заміна водостічних, водопровідних труб та 

водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу гарячого водопостачання за 

адресою: вул. Українська, 35 від ТК-184 до житлового будинку загальною довжиною 

10 м 

23 Концерн 

«Міські 

м. Запоріжжя, 

вул. Шкільна, 

Земляні або монтажні роботи, пов'язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, 

доріг, майданів, площ; робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів зеленого господарства; 

прокладання, перекладання або заміна водостічних, водопровідних труб та 
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теплові 

мережі» 

5/вул. Українська, 

43 

водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу опалення за адресою:                 

вул. Шкільна, 5/ вул. Українська, 43 від ТК-223 до ТК-225 загальною довжиною 112 м 

24 Концерн 

«Міські 

теплові 

мережі» 

м. Запоріжжя, 

вул. Гоголя, 36 – 

вул. Базарна, 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, перекладання або заміна водостічних, водопровідних труб та 

водоприймальних колодязів – ремонт трубопроводу опалення за адресою: вул. Гоголя, 

36 – вул. Базарна, 15 довжиною 370 м 

25 ТОВ 

«САЙЛЕНТ-

ДЕВЕЛОП» 

м. Запоріжжя, від 

РП-68 через 

перехрестя  

вул. Покровської 

та вул. Святого 

Миколая до  

вул. Святого 

Миколая, 53 

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; заміна пошкоджених та застарілих 

конструкцій опор, ліхтарів, освітлювальної арматури, тросів, розтяжок, кабелів, 

дротів, комунікаційної апаратури  

26 ТОВ 

«ЗАПОРІЖ-

РЕСУРС-

ПРОЕКТ» 

м. Запоріжжя, 

вул. Глісерна, 30 

Земляні або монтажні роботи, пов'язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, 

доріг, майданів, площ; прокладення водопровідних труб та водоприймальних 

колодязів; роботи пов'язані з порушенням благоустрою об'єктів зеленого господарства 

– нове будівництво багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими 

нежитловими приміщеннями за адресою: м. Запоріжжя, вул. Глісерна, 30 (І черга)  

27 ТОВ 

«Парадіз» 

м. Запоріжжя, 

вул. Поштова, 71 

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  

28 Запорізький 

національний 

університет 

м. Запоріжжя, 

вул. 

Жуковського, 66 

Земляні або монтажні роботи, не пов'язані з прокладенням, перекладенням, ремонтом 

інженерних мереж і споруд (замощення сходинок від будівлі № 66 по вул. 

Жуковського до вул. Залізничної); заміна пошкоджених та застарілих конструкцій 

опор, ліхтарів, освітлювальної арматури, тросів, розтяжок, кабелів, дротів, 
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комунікаційної апаратури, установлення нових, відновлення, ремонт та заміна 

існуючих малих архітектурних форм (встановлення гранітних двох кубів, двох шарів 

та обрамлення з двох сторін сходинок гранітними плитами) 

29 Районна 

адміністрація 

Запорізької 

міської ради 

по 

Олександрів-

ському району 

м. Запоріжжя, 

вул. Українська, 

47 

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 – нове будівництво 

тротуару та майданчика для парковки автомобілів по вул. Українській, 47                     

в м. Запоріжжі. 

30 Релігійна 

громада 

Свято-

Покровського 

кафедрально-

го собору 

УПЦ 

 

м. Запоріжжя, 

вул. Покровська, 

21 

Земляні та монтажні роботи не пов'язані з прокладенням, ремонтом інженерних мереж 

та споруд 

31 ФОП  

Савін С.О. 

м. Запоріжжя, між 

буд. 7 та буд. 9А 

по вул. Запорізькій 

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; ремонт та/або улаштування майданчиків 

для паркування транспортних засобів, спортивних, дитячих та інших майданчиків; 

установлення нових, відновлення, ремонт та заміна існуючих малих архітектурних 

форм (огорожа, лави, клумби, полусфери, декоративне оздоблення) 
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32 ФОП 

Куманецький 

В.Е. 

м. Запоріжжя, 

вул. Базарна, 14В 

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; установлення нових, відновлення, ремонт та заміна існуючих 

малих архітектурних форм (декоративна огорожа) 

33 ТОВ 

«СПЕЦМАР-

КЕТ РЕГІОН» 

м. Запоріжжя, 

вул. Фортечна, 8  

Земляні або монтажні роботи, не пов'язані з прокладенням, перекладенням, ремонтом 

інженерних мереж і споруд, виконання замощення тротуарною плиткою 

34 ТОВ 

«ПРОЕКТ 

МАРКЕТ 

ГРУП» 

м. Запоріжжя, 

вул. Поштова, 72/                

вул. Фортечна, 45 

Земляні або монтажні роботи, не пов'язані з прокладенням, перекладенням, ремонтом 

інженерних мереж і споруд, виконання замощення тротуарною плиткою 

35 ФОП 

Береснєва 

Т.А. 

м. Запоріжжя, 

вул. Українська, 

37 

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  

36 ТОВ 

«АТМОСФЕ-

РА ІНВЕСТ» 

м. Запоріжжя, 

вул. Шкільна, 23 

Земляні або монтажні роботи, не пов'язані з прокладенням, перекладенням, ремонтом 

інженерних мереж і споруд (замощення); земляні або монтажні роботи, пов'язані з 

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

порушенням  благоустрою об'єктів зеленого господарства; роботи, пов'язані з 

інженерними вишукуваннями; 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 (для укладання кабелю); 

прокладання, перекладання або заміна водостічних, водопровідних труб та 

водоприймальних колодязів; установлення нових, відновлення, ремонт та заміна 

існуючих малих архітектурних форм (огорожа) 

37 ТОВ «КРАМ 

ІНВЕСТ» 

м. Запоріжжя, 

вул. Святого 

Земляні або монтажні роботи, не пов'язані з прокладенням, перекладенням, ремонтом 

інженерних мереж і споруд (замощення); земляні або монтажні роботи, пов'язані з 
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Миколая, 27 (від 

вул. Базарної, 

через вул. 

Благовіщенську, 

через вул. 

Академіка 

Амосова та через 

вул. Покровську) 

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

порушенням  благоустрою об'єктів зеленого господарства; роботи, пов'язані з 

інженерними вишукуваннями; 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 (для укладання кабелю); 

прокладання, перекладання або заміна водостічних, водопровідних труб та 

водоприймальних колодязів; установлення нових, відновлення, ремонт та заміна 

існуючих малих архітектурних форм (огорожа) 

 

 

Голова районної адміністрації 

Запорізької міської ради 

по Олександрівському району            В.О. Мостовий 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради              Р.А. Омельянович 


