
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про надання дозволів на порушення об’єктів благоустрою територій загального 

користування 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                                            

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 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 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.  
 

 
 

Міський голова          В.В. Буряк 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про 

надання дозволів на порушення об’єктів благоустрою територій загального 

користування юридичним особам та фізичним особам-підприємцям в межах  

Дніпровського району» 

 

 

До виконавчого комітету Запорізької міської ради надійшли заяви від   

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 юридичним особам та 

фізичним особам-підприємцям в межах Дніпровського району». 

 

 

 

Голова районної адміністрації 

Запорізької міської ради 

по Дніпровському району                                                                  В.В. Змієнко   
 



Додаток №1 

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 Дніпровського району  

 

№ 

 

Заявник Назва об’єкта благоустрою та 

його місцезнаходження 

Вид земляних та/або ремонтних робіт 

1. ФОП Плакідов Дмитро 

Олексійович 

Територія загального 

користування за адресою:  

м. Запоріжжя,  

вул. Щаслива, 15 

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

перекладенням, ремонтом інженерних мереж і споруд 

(замощення); установлення нових, відновлення, ремонт та 

заміна існуючих малих архітектурних форм. 

2. ФОП Огійченко 

Олександр Миколайович 

Територія загального 

користування за адресою:               

м. Запоріжжя, перехрестя від 

вул. Бородінської, буд. 66 по 

пров. Жемчужний до 

перехрестя з вул. Силовою, 

напроти адреси  

вул. Бородінській, буд. 66 по  

пров. Жемчужний 

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. 

3. ТОВ «ДП-ІНФОРМ» Територія загального 

користування за адресою:  

м. Запоріжжя,  

пр. Соборний, 179 (3 об’єкта 

благоустрою) 

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

перекладенням, ремонтом інженерних мереж і споруд; 

установлення нових, відновлення, ремонту та заміни існуючих 

малих архітектурних форм (вуличні лави з інформаційними 

площинами). 
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4. ТОВ «ДП-ІНФОРМ» Територія загального 

користування за адресою: 

м. Запоріжжя,  

пр. Соборний, 218 (3 об’єкта 

благоустрою) 

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

перекладенням, ремонтом інженерних мереж і споруд; 

установлення нових, відновлення, ремонту та заміни існуючих 

малих архітектурних форм (вуличні лави з інформаційними 

площинами). 

5. ТОВ «ДП-ІНФОРМ» Територія загального 

користування за адресою: 

м. Запоріжжя,  

пр. Соборний, 216 (1 об’єкт 

благоустрою) 

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

перекладенням, ремонтом інженерних мереж і споруд; 

установлення нових, відновлення, ремонту та заміни існуючих 

малих архітектурних форм (вуличні лави з інформаційними 

площинами). 

6. ТОВ «ДП-ІНФОРМ» Територія загального 

користування за адресою: 

м. Запоріжжя, від перехрестя 

вул. Верхня та пр. Соборного до 

перехрестя вул. Сергія 

Тюленіна та пр. Соборного, 

вздовж проспекту, (10 об’єктів 

благоустрою). 

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

перекладенням, ремонтом інженерних мереж і споруд; 

установлення нових, відновлення, ремонту та заміни існуючих 

малих архітектурних форм (вуличні лави з інформаційними 

площинами). 

7. 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; 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; установлення нових, відновлення, 

ремонт та заміна існуючих малих архітектурних форм. 

8. ФОП Сосков Олександр 

Олександрович 

Територія загального 

користування за адресою:  

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

перекладенням, ремонтом інженерних мереж і споруд; роботи, 
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м. Запоріжжя, вул. Руставі, 1б, 

прим. 4 

пов’язані з порушенням благоустрою об’єктів зеленого 

господарства; ремонт та/або улаштування майданчиків для 

паркування транспортних засобів, спортивних, дитячих та 

інших майданчиків. 

9. ФОП Заремба Андрій 

Федорович 

Територія загального 

користування за адресою:  

м. Запоріжжя,  

вул. Трегубенка, 8 

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; заміна пошкоджених та 

застарілих конструкцій опор, ліхтарів, освітлювальної 

арматури, тросів, розтяжок, кабелів, дротів, комунікаційної 

апаратури; установлення нових, відновлення, ремонт та заміна 

існуючих малих архітектурних форм.  

10. ФОП Заремба Андрій 

Федорович 

територія загального 

користування за адресою:  

м. Запоріжжя,  

вул. Трегубенка, 15 

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; заміна пошкоджених та 

застарілих конструкцій опор, ліхтарів, освітлювальної 

арматури, тросів, розтяжок, кабелів, дротів, комунікаційної 

апаратури; установлення нових, відновлення, ремонт та заміна 

існуючих малих архітектурних форм. 

 

Голова районної адміністрації 

Запорізької міської ради 

по Дніпровському району       В.В. Змієнко 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Запорізької міської ради      Р.А. Омельянович 
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