
 
Пояснювальна записка 

до проекту рішення Запорізької міської ради «Про розгляд петиції 
№7081«Громадські туалети в Запоріжжі» 

 
 

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», рішення 

Запорізької міської ради від 30.11.2016 №101 «Про затвердження Положення 

про електронні петиції» (надалі – Положення), електронна петиція – це 

колективне звернення громадян до Запорізької міської ради через офіційний 

портал Запорізької міської влади або веб-сайт громадського об’єднання, яке 

здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції. 

Електронна петиція №7081 Прилуцького Євгена Олександровича 

«Громадські туалети в Запоріжжі» набрала 796 голосів (дата початку збору 

підписів: 19.10.2021), що є достатнім для її розгляду. 

На обслуговуванні комунального підприємства «Титан», органом 

управління якого є департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької 

міської ради, знаходиться:-5 громадських вбиралень; -12 модульних туалетних 

кабін;- 97 мобільних туалетних кабін (біотуалетів). 

 Громадські вбиральні знаходяться за адресами: парк Перемоги;                             

пр. Соборний; вул. Південноукраїська,2б; бул. Центральний,3б                                       

(пл. Фестивальна) та вул. Добровольчих батальйонів, 60. 

 12 модульних туалетних кабін знаходяться за наступними адресам: парк 

Ю.О.Гагаріна (1 од), В.Я.Климова (1 од);  сквер В.І.Яланського (1 од), сквер 

Бірюка (1 од); вздовж прибережної магістралі (права сторона Центрального 

міського пляжу (2 од)) та парку Енергетиків (Правобережний міський пляж                  

(1 од.); парк Металургів (1 од); пл. Фестивальна (1 од); Центрального пляжу 

(правої сторони) модульні туалетні кабіни (2 од);  сквер Олександрівський                         

(1 од.) та ландшафтний парк Вознесенівський (2 од.). 

 Дані про розміщення громадських вбиралень в парках, скверах, пляжах, 

міських кладовищах, які обслуговуються комунальними підприємствами, 

органом управління яких є департамент інфраструктури та благоустрою 

Запорізької міської ради постійно оновлюються на порталі відкритих даних 

https://opendata.zp.gov.ua/ та автоматично синхронізуються з державним 

порталом https://data.gov.ua/. 

Отже, беручи до уваги вищезазначене, для забезпечення належного 

санітарного стану міста необхідно передбачити будівництво громадських 

вбиралень у місті Запоріжжі. 

Департаментом інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради 

на виконання Положення підготовлений проект рішення міської ради «Про 

підтримку електронної петиції №7081«Громадські туалети в Запоріжжі». 

 

 
 
Директор департаменту  
інфраструктури та благоустрою  
Запорізької міської ради     Артур БОЯРЧУКОВ 
 

https://opendata.zp.gov.ua/
https://data.gov.ua/

