
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про надання дозволів на порушення об’єктів благоустрою територій 

загального користування комунальним підприємствам Запорізької міської 

ради, юридичним особам та фізичним особам-підприємцям в межах 

Шевченківського 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 Шевченківського 

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 

Шевченківського 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 Шевченківському району Маєра Ф.М. 
 
 

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



Додаток  

до рішення Виконавчого комітету Запорізької міської ради 

___________________ №___________________ 
 

Перелік заявників, об`єктів благоустрою та видів робіт, на які видаються дозволи на порушення об`єктів благоустрою 

в межах Шевченківського району 

 

№ Заявник Назва об`єкта благоустрою  

та його місцезнаходження 

Вид земляних та/або ремонтних робіт 

1 Концерн «Міські 

теплові мережі» 

м. Запоріжжя 

вул.Виробнича,15 

Проведення земляних або монтажних робіт, пов'язаних 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. Виробнича,15 від ТК1 до ТК16 загальною 

довжиною 252 м.п. 

2 Концерн «Міські 

теплові мережі» 

м. Запоріжжя 

вул.Авраменка,3 

Проведення земляних або монтажних робіт, пов'язаних 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. 

Авраменко,3 від ТК102 до насосної по вул. Авраменко 

загальною довжиною 120 м.п. 

3 Концерн «Міські 

теплові мережі» 

м. Запоріжжя 

вул.Чарівна,157г 

Проведення земляних або монтажних робіт, пов'язаних 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. 

Чарівна,157г від ТК87 до ДНЗ № 270 по вул. Чарівній,157г 

загальною довжиною 140 м.п. 

4 Концерн «Міські 

теплові мережі» 

м. Запоріжжя 

вул.Чарівна,127 

Проведення земляних або монтажних робіт, пов'язаних 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. 

Чарівна,127 від ТК-7б до житлового будинку загальною 

довжиною 30 м.п. 

5 Концерн «Міські 

теплові мережі» 

м. Запоріжжя 

вул.Деповська,79 

Проведення земляних або монтажних робіт, пов'язаних 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. Деповська, 79 загальною довжиною 200 м.п. 

6 Концерн «Міські 

теплові мережі» 

м. Запоріжжя 

вул.Бочарова,16 

Проведення земляних або монтажних робіт, пов'язаних 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. 

Бочарова,16 від житлового будинку по вул. Бочарова,18 

загальною довжиною 82 м.п. 

7 Концерн «Міські 

теплові мережі» 

м. Запоріжжя 

вул.Героїв 55-ї бригади,61 

Проведення земляних або монтажних робіт, пов'язаних 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. Героїв 55-ї бригади,61 до 

житлових будинків по вул. Качалова,14,16 загальною 

довжиною 40 м.п. 

8 Концерн «Міські 

теплові мережі» 

м. Запоріжжя 

вул.Героїв 55-ї бригади-

вул.Качалова,14,16 

Проведення земляних або монтажних робіт, пов'язаних 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. Героїв 55-ї бригади,61 до 

житлових будинків по вул. Качалова,14,16 загальною 

довжиною 40 м.п. 

9 Концерн «Міські 

теплові мережі» 

м. Запоріжжя 

вул.Військбуд,124б 

Проведення земляних або монтажних робіт, пов'язаних 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. 

Військбуд,124б від колодязя до ЗОШ № 19 загальною 

довжиною 42 м.п. 

10 Концерн «Міські 

теплові мережі» 

м. Запоріжжя 

вул.Чарівна,161 

Проведення земляних або монтажних робіт, пов'язаних 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. Чарівна,161 від ТК916 до ТК92 загальною 

довжиною 300 м.п. 

11 Концерн «Міські 

теплові мережі» 

м. Запоріжжя 

вул.Карпенко-Карого,21б 

Проведення земляних або монтажних робіт, пов'язаних 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. Карпенко-Карого,21б від ТК1 до ТК1а загальною 

довжиною 110 м.п. 

12 Концерн «Міські 

теплові мережі» 

м. Запоріжжя 

вул.Харчова,3а,3б,5 

Проведення земляних або монтажних робіт, пов'язаних 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. 

Харчова,3а,3б,5 від ЦТП по вул. Мечнікова,36А до житлових 

будинків загальною довжиною 1 м.п. 

13 Концерн «Міські 

теплові мережі» 

м. Запоріжжя 

вул.Стефанова,44 

Проведення земляних або монтажних робіт, пов'язаних 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. 

Стефанова,44 від ТК-724 до ж/б вул. Стефанова загальною 

довжиною 33 м.п. 

14 Концерн «Міські 

теплові мережі» 

м. Запоріжжя 

вул.Аваліані,5а 

Проведення земляних або монтажних робіт, пов'язаних 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. 

Аваліані,5а від ТК-705 до ТК-706 загальною довжиною 55 м.п. 

15 Концерн «Міські 

теплові мережі» 

м. Запоріжжя 

вул. Стефанова 

Проведення земляних або монтажних робіт, пов'язаних 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. 

Стефанова від ТК-722 до ТК-724 загальною довжиною 155 

м.п. 

16 Концерн «Міські 

теплові мережі» 

м. Запоріжжя 

вул.Військбуд,80 

Проведення земляних або монтажних робіт, пов’язаних 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. Військбуд,80 від колодязя до житлового будинку 

загальною довжиною 20 м.п. 

17 Концерн «Міські 

теплові мережі» 

м. Запоріжжя 

вул. Авраменка,5 

Проведення земляних або монтажних робіт, пов’язаних 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. Авраменко,5 від ТК-101 до 

житлового будинку загальною довжиною 320 м.п. 

18 Концерн «Міські 

теплові мережі» 

м. Запоріжжя 

вул. М.Корищенко,19 

Проведення земляних або монтажних робіт, пов’язаних 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. М.Корищенко,19 від ТК-27 до ТК-27а загальною 

довжиною 120 м.п. 

19 КП «Водоканал» м. Запоріжжя   

вул. Бочарова 
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 за адресою  вул.Бочарова від 

Бочарова,3 до вул.Чарівна,155 загальною довжиною  220 м.п. 

20 КП «Водоканал» м. Запоріжжя   

вул. Молодогвардійська 
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 за адресою 

вул.Молодогвардійська загальною  довжиною 360 м.п. 

21 КП «Водоканал» м. Запоріжжя   

пров. Морський 
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 за адресою пров.Морський  

загальною довжиною 110 м.п. 

22 КП «Водоканал» м. Запоріжжя   

вул. Вороніна ,29 
Земляні або монтажні роботи, пов`язані  з розриттям 

дорожнього покриття вулиць,доріг,майданів,площ;робіт 

пов`язаних  з порушенням об`єктів зеленого господарства; 



23прокладання, перекладання або заміна 

во24достічних,водопровідних труб та водоприймальних 

коло25дязів - ремонт трубопроводу за адресою вул.Вороніна 

,29 зага26льною  довжиною 30 м.п. 

23 КП «Водоканал» м. Запоріжжя   

вул. Базова від траси Харьків-

Сімферополь до вул.Базова,2 

Земляні а27бо монтажні роботи, пов`язані  з розриттям 

дорожнього28 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 за адресою : вул.Базова  від 

траси Харьків-Сімферополь до вул.Базова,2 загальною 

довжиною 300 м.п. 

24 КП «Водоканал» м. Запоріжжя   

вул. Астраханська,11-31 
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 за адресою : 

вул.Астраханська,11-31 загальною довжиною 335 м.п. 

25 КП «Водоканал» м. Запоріжжя   

вул. Магістральна- 

пров. Морський 

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 за адресою : 

вул.Магістральна-пров.Морський загальною площею   5 кв.м. 

26 КП «Водоканал» м. Запоріжжя  

вул.Калузька,1-27 

 

Земляні або монтажні роботи, пов`язані  з розриттям 

дорожнього покриття вулиць,доріг,майданів,площ;робіт 

пов`язаних  з порушенням об`єктів зеленого господарства; 



24прокладання, перекладання або заміна 

водостічних,водопровідних труб та водоприймальних 

колодязів - ремонт трубопроводу за адресою : вул.Калузька,1-

27 загальною довжиною 220 м.п. 

 

27 КП «Водоканал» м. Запоріжжя   

вул. Малахітова 
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 за адресою : вул.Малахітова 

загальною довжиною 350 м.п. 

28 КП «Водоканал» м. Запоріжжя   

вул. Тимірязєва- 

Слов'янська 

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 за адресою : вул.Тимірязєва-

Слов`янська загальною площею   5 кв.м. 

29 КП «Водоканал» м. Запоріжжя   

вул. Державіна,1-9 
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 за адресою : 

вул.Державіна,1-9  загальною довжиною 120 м.п. 

30 КП «Водоканал» м. Запоріжжя   

вул. Волоколамська-Лірична 
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 за адресою : вул. 

Волоколамська-Лірична заміна вузла в колодязі 

31 КП «Водоканал» м. Запоріжжя   

вул. Вороніна,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, перекладання або заміна 

водостічних,водопровідних труб та водоприймальних 

колодязів - ремонт трубопроводу за адресою : вул.Вороніна,5 

загальною площею   15 кв.м. 

32 КП «Водоканал» м. Запоріжжя  

 вул. Передаточна-вул. 

Василівська 

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 -  заміна вузла у колодязі за адресою : вул. 

Передаточна-вул.Василівська загальною площею   4,5 кв.м. 

33 КП «Водоканал» м. Запоріжжя   

вул. Челябінська 
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 за адресою : вул.Челябінська 

загальною довжиною 50 м.п. 

34 КП «Водоканал» м. Запоріжжя   

вул. Деповська,45-68 
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 за адресою : 

вул.Деповська,45-68 загальною довжиною 350 м.п. 

35 КП «Водоканал» м. Запоріжжя   

вул. Тульська- Алтайська 
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 за адресою : вул.Тульська- 

Алтайська загальною довжиною 309 м.п. 

36 КП «Водоканал» м. Запоріжжя 

вул. Івана Чупілки-пров. 

Армійський  

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 за адресою : вул. Івана 

Чупілки-пров. Армійський загальною площею 5м². 

37 КП «Водоканал» м. Запоріжжя 

вул. Чернігівська, 2-8 

Земляні або монтажні роботи, пов`язані  з розриттям 

дорожнього покриття вулиць,доріг,майданів,площ;робіт 

пов`язаних  з порушенням об`єктів зеленого господарства; 

прокладання, перекладання або заміна 

водостічних,водопровідних труб та водоприймальних 

колодязів – ремонт трубопроводу за адресою: вул. 

Чернігівська, 2-8 загальною довжиною 100 м.п. 

38 ФОП  

Чертов С.О. 

м. Запоріжжя 

пр. Моторобудівників,22  

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

перекладенням, ремонтом інженерних мереж і споруд 

(замощення тротуарною плиткою); робіт, пов'язаних з 

порушенням благоустрою об'єктів зеленого господарства; 

установлення нових, відновлення ремонту та/або улаштування 

майданчиків для паркування транспортних засобів, 



спортивних, дитячих та інших майданчиків; установлення 

нових, відновлення, ремонту та заміни існуючих малих 

архітектурних форм. 

39 ТОВ «Об'єднання 

промислових груп 

«Виробничо-Торгових 

Комплексів» 

м. Запоріжжя 

вул. Базова, 2,2А 

 

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; установлення нових, відновлення, ремонт та 

заміна існуючих малих архітектурних форм. 

40 ТОВ «Дрімнет» м. Запоріжжя 

від сел. Військбуд до  

сел. Будівельників 

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 (прокладання 

оптичного кабелю під землею) 

41 ОСББ «Чарівна147» м. Запоріжжя 

вул. Чарівна, 147 (територія 

загального користування) 

Ремонт та/або улаштування майданчиків для паркування 

транспортних засобів, спортивних, дитячих та інших 

майданчиків. 
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