
 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволів на порушення об’єктів благоустрою територій 

загального користування 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                                            

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 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 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.  
 

 

Міський голова                                                                                         В.В.Буряк  
          
  
 
 

 
                                                                                                                                                                      



                                                                                                                                                                   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. Фізична особа-підприємець 
Рибіна Н.М. 

Територія загального користування за адресою: 
м.Запоріжжя, вул.Перемоги,49 

земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладенням, 
перекладенням, 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; 
установлення нових, відновлення, ремонт та заміна існуючих 
малих архітектурних форм. 

2. ТОВ «ДП-Інформ» Територія загального користування за адресами: 
м.Запоріжжя,пр.Соборного,133,129,158,156- Б,158 
 
 
 
 

 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 (вуличні лави та обмежувачі руху). 

3. ТОВ «Аверс» Територія загального користування за адресою: 
м.Запоріжжя, вул.Перемоги,72 

земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладенням, 
перекладенням, ремонтом інженерних мереж і споруд 
(замощення); земляні або монтажні роботи, пов’язаних з 
розриттям дорожнього покриття вулиць, доріг, майданів, площ; 
робіт, пов’язаних з порушенням благоустрою об’єктів зеленого 
господарства; робіт, пов’язаних з інженерними вишукуванням; 
ремонт та/або улаштування майданчиків для 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); 
прокладення, перекладення або заміна водостічних, 
водопровідних труб та водоприймальних колодязів; 
установлення нових, відновлення, ремонт та заміна існуючих 
малих архітектурних форм (огорожа). 

4. ТОВ «Гамма-К» Територія загального користування за адресою: 
м.Запоріжжя, зелена зона в районі перетину  вул. 

земляні роботи, пов’язані з порушенням об’єктів зеленого 
господарства (в зв’язку з ремонтом кабельної лінії 35 кВ, яка 
належить ТОВ «Гамма-К») 



Якова Новицького, буд. 11 та 
вул.Л.Жаботинського, буд.51 

5. ОСББ «ЛЖ-14» Територія загального користування за адресою: 
м.Запоріжжя, вул. Леоніда Жаботинського,14 

 земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладенням, 
перекладенням, ремонтом інженерних мереж і споруд; робіти, 
пов’язані з порушенням благоустрою об1єктів зеленого 
господарства; 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; 
прокладення, перекладення або заміна водостічних, 
водопровідних труб та водоприймальних колодязів; відбудова, 
відновлення зруйнованих частин фундаментів пам’ятників, 
декоративних скульптур та композицій, елементів обладнання 
фонтанів та декоративних басейнів із зміною зношених труб та 
водопровідної арматури фонтанів тощо; установлення нових, 
відновлення, ремонт та заміна існуючих малих архітектурних 
форм. 
 

6. ТОВ «Домінік-Фемелі» Територія загального користування за адресою: 
м.Запоріжжя, пр.Маяковського, буд.18 

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; роботи, пов’язані з інженерними вишукуваннями; 
прокладення, перекладення або заміна водостічних, 
водопровідних труб та водоприймальних колодязів; земляні або 
монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття 
вулиць, доріг, майданів, площ; установлення нових, 
відновлення, ремонт та заміна існуючих малих архітектурних 
форм. 

 
 
 
Голова районної адміністрації 
Запорізької міської ради 
по Вознесенівському району                                                                                        В.В.Лисенко 
 
 
Керуючий справами  
виконкому ради                                                                                         Р.А.Омельянович 


