
Інформація про виконання 

Середньострокової програми будівництва, реконструкції, 

модернізації об’єктів інфраструктури соціального, культурного та 

екологічного призначення на 2015-2019 роки 

по місту Запоріжжя 
 

Вступ 

З метою визначення пріоритетних напрямків та основних завдань у 

будівництві, найважливіших об’єктів соціально-економічного та екологічного 

призначення рішенням міської ради від 26.08.2015 №5 затверджено 

Середньострокову програму будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів 

інфраструктури соціального, культурного та екологічного призначення на 2015-

2019 роки по місту Запоріжжя (далі – Програма).  

Робота виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій 

зосереджувалась на виконанні пріоритетних напрямків щодо поліпшення міської 

інфраструктури, здійсненні екологічних та природоохоронних заходів, 

впровадженні енерго- та ресурсозберігаючих технологій тощо.  

Програмою на 2015-2019 роки передбачалось фінансування завдань і заходів 

у розмірі 5 470,7 млн.грн., з яких залучено 2 588,5 млн.грн. (47,3%). 

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань та заходів 

Програми, який формувався з урахуванням багатьох джерел фінансування – 

державний, обласний, місцевий бюджети та власні кошти підприємств, 

затверджений рішенням міської ради від 25.06.2016 №21 «Про звіт щодо 

виконання у 2015 році Середньострокової програми будівництва, реконструкції, 

модернізації об’єктів інфраструктури, соціального, культурного та екологічного 

призначення на 2015-2019 роки по місту Запоріжжя та внесення змін до рішення 

міської ради від 26.08.2015 №5». 

На показники реалізації запланованих завдань та заходів вплинуло різке 

зростання цін на будівельні матеріали, необхідність проведення перерахунків 

проєктно-кошторисної документації, підвищення заробітної плати в будівництві, у 

зв’язку з чим були змінені заплановані графіки виконання робіт, збільшився 

термін реалізації Програми. 

Показники виконання Програми за 2015-2019 роки наведено в додатку. 

 

1. Будівництво та придбання житла 

Протягом терміну реалізації Програми на будівництво та придбання житла 

було спрямовано 43,2 млн.грн. Кошти у розмірі 10,3 млн.грн. направлено на 

будівництво дитячого будинку сімейного типу в сел. Тепличне, який розрахований 

для багатодітної сім’ї не більше 10-12 осіб, що бере на виховання та спільне 

проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування. На придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт у 

2018 і 2019 роках використано 20,3 млн.грн. У зв’язку зі значною вартістю 

будівництва нового житла з метою поліпшення житлових умов мешканців міста 
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профінансовано 12,6 млн.грн. на придбання житла для окремих категорій 

громадян. 

 

2. Розвиток транспортної мережі 

Вирішенню проблем транспортної мережі за звітний період приділялась 

велика увага і безперервно тривали роботи з будівництва та реконструкції доріг, 

вулиць міста, тротуарів, пішохідних переходів з улаштуванням колясочних з’їздів, 

автомобільних гостьових стоянок, будівництва і реконструкції мереж зовнішнього 

освітлення та світлофорних об’єктів. На розвиток транспортної мережі 

реалізовано 718,9 млн.грн., що складає 99,3% від передбачених Програмою 

724,2 млн.грн.  

Для забезпечення безпечного та комфортного руху транспорту та пішоходів 

на 45 об’єктах проведено роботи з будівництва та реконструкції автомобільних 

доріг; на 15 об’єктах – з будівництва та реконструкції переходів, мостів; на 49 

об’єктах – з реконструкції вулиць міста, реконструкції та будівництва тротуарів. 

 Завершено роботи з реконструкції: автодороги по вул. Південноукраїнській 

та вул. Панфіловців з улаштуванням автомобільних гостьових стоянок площею 

покриття доріг 6 950 м2 та довжиною 903 м; дороги по вул. Глісерній з 

автомобільною стоянкою в районі парку «Дубовий гай»; пішохідного переходу 

через балку Маркусова від вул. Історичної до вул. Сечєнова; автодороги по 

проспекту Маяковського від пр. Соборний до вул. Патріотичної довжиною 750 м 

та від вул. Патріотичної до каскаду фонтанів «Веселка» площею 20 127 м2; 

пішохідної зони по пр. Маяковського площею 12 019,0 м2; дороги по 

вул. Дунайській з влаштуванням відводу поверхневих стоків площею 1 229 м2. 

 Для поліпшення умов експлуатації автодорожнього полотна здійснено 

реконструкцію автодороги Запоріжжя-Підпорожнянка на Дніпровську 

водопровідну станцію (ДВС-1) в районі шлакових відвалів ВАТ «Запоріжсталь» та 

ліквідовано аварійний стан автодороги, зливової та побутової каналізації по 

вул. М.Судця. 

Реконструкція розділювальної смуги на Прибрежній магістралі (від 

вул. Української до вул. Глісерної) з будівництвом світлофорних об’єктів надала 

змогу вирішити транспортну проблему, забезпечила безпеку дорожнього руху 

транспорту та пішоходів. 

 Завершено будівництво дороги до каналізаційної насосної станції №3 по 

вул. Лізи Чайкіної та дорожнього полотна по провулку Ставропольському.  

 Проводились роботи з реконструкції: вул. Земського лікаря Лукашевича (від 

пр. Соборний до вул. Жуковського) з влаштуванням дорожнього покриття 7 693 м2 

і тротуарного покриття 2 575 м2; проїзної частини прилеглої до ПС «Юність» 

загальною площею 2 515,0 м2; шляхопроводу та пішохідного мосту по 

пр. Металургів; шляхопроводів по вул. Калібровій. 

 Будівництво автодороги і зовнішнього освітлення по вул. Калнишевського, 

вул. Дорошенко, вул. Рубана довжиною 1,318 км забезпечило комфортний та 
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безпечний рух автотранспорту і пішоходів, зменшило аварійні ситуації на дорозі. 

Крім того, здійснено благоустрій прилеглої території. 

 Будівництво та реконструкція тротуарів сприяла створенню безпечних умов 

для пересування мешканців по вулицях міста. 

 З метою забезпечення потреби суспільства в автомобільних пасажирських і 

вантажних перевезеннях із приближенням умов перевезення до міжнародних 

стандартів, підвищення соціального рівня життя населення, створення на дорогах 

належних умов безпеки руху й зменшення збитків через незадовільні дорожні 

умови з 2004 року здійснюється будівництво автотранспортної магістралі через 

р. Дніпро. Протягом 2015-2019 профінансовано 192,6 млн.грн. коштів державного та 

місцевих бюджетів. 

 Особлива увага приділялася роботі щодо забезпечення безпеки дорожнього 

руху транспорту та пішоходів. За звітний період модернізовано та збудовано більш 

як 50 світлофорних об’єктів у всіх районах міста. 

 Враховуючи звернення громадян, з метою забезпечення життєдіяльності 

міста в темний період доби, найбільша увага приділялась будівництву та 

реконструкції мереж зовнішнього освітлення, що надало змогу попередити 

травмування мешканців при пересуванні в нічний час та зекономити кошти за 

рахунок застосування енергозберігаючих технологій. Всього в ході будівництва та 

реконструкції мереж зовнішнього освітлення замінено більш як 4,6 тис. 

енергозберігаючих світильників та прокладено 112 км самонесучого проводу. 

Обсяг виконаних робіт більш як вдвічі перевищив запланований. 

З метою забезпечення загального рівня громадської та державної безпеки в 

місті, безпеки руху транспорту та підвищення ефективності всіх галузей міського 

господарства з 2015 року розпочато проєктування та будівництво інформаційних 

систем та телекомунікаційних мереж, систем відеоспостереження, створення 

ситуаційного центру з метою реагування на проблемні ситуації. На впровадження 

заходів розділу «Нове будівництво інформаційних систем та телекомунікаційних 

мереж в м. Запоріжжя» профінансовано 142,5 млн.грн.  
 

3. Реконструкція аеропорту м. Запоріжжя 

З метою приведення стану Міжнародного аеропорту «Запоріжжя» у 

відповідність до вимог Міжнародної організації цівільної авіації (ICAO) до 

міжнародних аеропортів, нормативним документам Мінінфраструктури та 

Державної авіаційної служби України, вимог з забезпеченя авіаційної безпеки та 

безпеки польотів, у 2016 році стартувала реалізація міської програми розвитку 

запорізького аеропорту. Її було розроблено за дорученням міського голови 

Володимира Буряка, який контролював її впровадження.  

Виконувались роботи з: будівництва пасажирського терміналу та 

обслуговуючих споруд; реконструкції світлосигнальної системи та 

електропостачання аеродрому; реконструкції огородження та системи технічного 

нагляду і контролю доступу по периметру охоронної зони обмеженого доступу; 
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реконструкції павільйону-накопичувача П-72 (будівля для обслуговування 

пасажирів на внутрішніх авіалініях) та інш.  

Фінансування робіт з реконструкції аеропорту за рахунок коштів міста, 

власних коштів КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя», кредитних ресурсів за 

звітний період становило 897,6 млн.грн., із яких 764,5 млн.грн., або 85,2% від 

загального обсягу фінансування спрямовано на будівництво пасажирського 

терміналу. 

Пасажирський термінал розрахований на пропускну потужність 

400 пасажирів на годину, з них 250 пасажирів у міжнародному сполученні і 

150 пасажирів на внутрішніх лініях. Робочі площі терміналу складають 

12 216,6 м2.  

Очікувані результати від реалізації реконструкції аеропорту: 

- збереження відповідності аеропорту Запоріжжя категорії регіональних 

аеропортів пріоритетного розвитку, яким дозволено обслуговування міжнародних 

авіаперевезень в цілодобовому режимі; 

- поліпшення рівня культури обслуговування пасажирів в аеровокзалі 

(терміналі); 

- залучення до співпраці нових авіаперевізників, авіакомпаній та 

туристичних агенцій; 

- зростання попиту на авіаційні перевезення із аеропорту Запоріжжя; 

- зростання прибутків підприємства; 

- зростання відрахувань до державного та міських бюджетів; 

- покращення соціальної складової за рахунок збільшення кількості робочих 

місць та підвищення заробітної плати. 

Враховуючи географічне положення і промисловий потенціал Запорізького 

краю є впевненість що аеропорт в м. Запоріжжя буде користуватися попитом і має 

перспективи пасажиропотоку 08-1 млн. пасажирів на рік і 4-5 тис.т вантажів. За 

оцінками закордонних експертів інвестиції в розвиток аеропорту дають               

10-ти кратну віддачу у регіон. 

 

4. Розвиток житлово-комунального господарства 

Протягом звітного періоду на розвиток житлово-комунального господарства 

(реконструкцію житлових будинків; реконструкцію та модернізацію теплових 

мереж та котелень; реконструкцію мереж водопостачання та водовідведення; 

газифікацію житлових будинків) було витрачено 433,2 млн.грн., що складає 25,5% 

від запланованих 1 701,9 млн.грн. 

4.1. Реконструкція житлових будинків 

Проводились роботи з реконструкції 34 житлових будинків. Завершена 

реконструкція: житлового будинку по вул. Республіканській, 88 (загальна площа 

будинку 3303,0 м², покрівля 846,24 м2, фасад 271 м2); внутрішніх інженерних 

мереж житлових будинків по пр. Леніна, 171, 171а, 173 (прокладено труби ХВП, 

ГВП, ЦО, електротруби під прокладання електрокабелю); теплового вузла 
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житлового будинку №78 по вул. Незалежної України; нежитлових приміщень під 

житлові по вул. Патріотична, 64 (загальна площа 585,6 м2), по пр. Інженера 

Преображенського, 3 (1 129,07 м2) та по вул. Незалежної України, 21 та 45. 

Завершено роботи з будівництва ґрунтової підпірної стінки в котловані 

незавершеного будівництва житлового будинку по вул. Горького, 167, а саме: 

здійснено улаштування ґрунтової стінки з грунту-3320 м3, насипано рослинного 

ґрунту 200 кв.м., встановлено георешеткі, посаджено трави на 400 кв.м., що дало 

змогу ліквідувати аварійно-небезпечну ситуацію.  

Проводились роботи з реконструкції житлових будинків по 

вул. Дзержинського, 52, бул. Вінтера, 50, вул. Ракетній, 38 та пл. Профспілок, №4; 

реконструкції та переобладнання гуртожитку під житловий будинок по 

вул. Незалежної України, 45; реконструкції нежитлового приміщення під 

житловий блок гуртожитку по вул. Привокзальна, 7; реконструкції системи 

теплопостачання гуртожитку по вул. Жовтнева, 2 та житлового будинку по 

вул. Республіканській, 185; реконструкції мереж гарячого водопостачання та 

системи теплопостачання житлового будинку по вул. Вузлова, 21; реконструкції 

систем холодного та гарячого водопостачання житлових будинків по 

вул. Нижньодніпровській, 14, 16, 18 та по бул. Гвардійському, 145а, 147а, 151, 153. 

Встановлено 16 типових мобільних споруд (4 – по 14 кімнат, 10 – по 4 

кімнати, та 2 споруди, в яких розташовано пральні) з влаштуванням електро- та 

водопостачання для тимчасового перебування переселенців із зони АТО в 

мікрорайоні №6 житлового масиву «Південний» з підключенням до існуючих 

мереж ігрового блоку модульного містечка та благоустрій територій по 

вул. Стешенко, 18. 

Здійснено комплекс ремонтно-будівельних робіт направлених на 

поліпшення експлуатаційних показників багатоквартирних будинків житлового 

фонду, модернізацію, заміну ліфтового господарства в житлових будинках; 

оснащено інженерні вводи багатоквартирних будинків засобами обліку теплової 

енергії. 

 Протягом 2018-2019 років встановлено диспетчерську систему зв’язку типу 

GSM у 127 багатоквартирних житлових будинках міста. 

4.2.Реконструкція та модернізація теплових мереж та котелень 

 Одним із пріоритетів у галузі реконструкції та модернізації теплопостачання 

є економія палива та електроенергії за рахунок заміни застарілого обладнання і 

скорочення втрат в теплових мережах, впровадження новітніх технологій, 

матеріалів, сировини, виконання заходів, спрямованих на скорочення 

енергоспоживання. 

Виконувались роботи із реконструкції будівель котелень; заміни зношених 

теплових мереж на трубопроводи із попередньоізольованих труб; улаштування 

теплоутилізаторів на котлах; реконструкції систем електроживлення тягодуттєвих 

пристроїв котлоагрегатів на котельних міста та інш.  
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Реалізація заходів з реконструкції магістральної теплової мережі по 

вул. Героїв Сталінграду здійснена з метою оптимізації системи теплопостачання 

та забезпечення гарячою водою споживачів Жовтневого району та житлового 

масиву «Південний» в міжопалювальний період з використанням вторинного 

надлишкового тепла металургійного комбінату ВАТ «Запоріжсталь» та ліквідація 

аварійного стану цієї ділянки теплової мережі. Реконструкція включає технічне 

переоснащення магістральної теплової мережі протяжністю майже 1,3 км із 

заміною на попередньоізольовані для транспортування вториного теплоносія від 

промпідприємств.  

За звітний період реконструйовано та переоснащено більш ніж 10,8 км 

міських теплових мереж. Завершено технічне переоснащення теплових мереж із 

заміною на попередньоізольовані труби від теплових котелень до житлових 

будинків по вулицях Лахтинська, Гудименко, Задніпровська, Хортицьке шосе, 

Українська, Південне шосе, Гагаріна, Матросова, Новгородська та проспекту 

Радянський; дитячого закладу №205 по вул. Ентузіастів. 

Реконструйовано і введено в експлуатацію котельні по вулицях Істоміна, 12 і 

Оріхівське шосе, 10. Завершено технічне переоснащення котелень по 

бул. Гвардійському, 137 та по вулицях Єнісейська, 16; Адмірала Нахімова, 4; 

Товариська, 47; Артема, 79-а; Адмірала Ушакова, 251; Панфіловців, 32; Кірова, 83; 

Дніпропетровське шосе, 11; Горького, 6. 

Завершено роботи з модернізації насосного обладнання в котельні по 

бул. Гвардійському, 24-а із заміною двох існуючих насосів типу К160/30 на два 

сучасні насоси типу ТР-100-360/2 для надійного забезпечення тепловою енергією 

споживачів на бульварах Гвардійський та Шевченка, Прибережній магістралі, 

вул. Тюленіна.  

Проведено роботи з реконструкції вузла гарячого водопостачання із заміною 

баків-акумуляторів котельні по вул. Цитрусова, 9; з модернізації котельні по 

вул. Артема, 79а; з будівництва теплових мереж до котельні по вул. Глісерна, 14 

від котельні по вул. Святого Миколая, 79а; з технічного переоснащення вузлів 

обліку теплової енергії шляхом встановлення більш як 1,4 тис. приладів обліку 

теплової енергії для забезпечення достовірності наданих послуг. 

Розроблено робочі проєкти з реконструкції теплової мережі від котельні по 

провулку Зустрічний, 10 із заміною 1,1 км зношених теплових мереж на 

попередньоізольовані; теплових вводів житлових будинків Жовтневого та 

Орджонікідзевського районів із заміною на трубопроводи із 

попередньоізольованих труб; з будівництва теплових мереж для закриття котельні 

по вул. Базарній, 15 та інш. 

За рахунок бюджетних коштів виконувались роботи по об’єкту 

«Магістральна мережа теплопостачання по вул.Новокузнецька житлового масиву 

«Південний» м. Запоріжжя (другий пусковий комплекс) із заміною 0,9 км 

аварійних теплових мереж на попередньоізольовані. 
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З метою регулювання температури теплоносія на квартал в залежності від 

температури зовнішнього повітря для виключення перетопів виконувались роботи 

з технічного переоснащення центральних теплових пунктів Вознесенівського 

району міста (Центральні теплові пункти по пр. Соборний, 198; по вулицях 

40 років Радянської України, 59а, 90; Сталеварів, 7, 13; Яценка, 1, 4, 8; Козача, 39а; 

Патріотична, 32).  

4.3.Водопостачання 

Упродовж звітного періоду докладалися зусилля для забезпечення 

безперебійного надання мешканцям міста послуг з водопостачання, була 

запланована реконструкція більш як 41 тис.п.м. водогону.  

Завершені роботи з реконструкції водопроводів по вулицях: Первомайській 

(1 110 п.м водогону); Радгоспній від вул. Парамонова до вул. Польовій (299 п.м 

водогону); Портовій від вул. Рекордної до вул. Портової, 10 (145 п.м водогону); 

Лассаля до вул. Історична через балку Маркусова (1 200 п.м водогону); на 

території ДніпроГЕС (703 п.м водогону); ділянок водоводу по балці Середня та по 

балці Садилова (492 п.м водогону). 

Завершено будівництво водогону по вул. Сапожнікова, ліквідовано 

аварійний стан водопроводу на насосній станції Шевченко (211,5 п.м водогону); 

Ліквідація аварійного стану водопровідних мереж по вул. Виробничій 

запобігла виникненню аварійних ситуацій на даних ділянках водогону, дозволила 

забезпечити безперебійне водопостачання Шевченківського району міста з 

населенням близько 153,4 тис.чол.  

Ліквідація аварійного стану водопроводу по вул. Огнеупорній надала 

можливість уникнути аварійних ситуацій на даній ділянці водогону 344 п.м., а 

також дозволила забезпечити безперебійне водопостачання Заводського району 

міста з населенням близько 52,7 тис.чол. 

З метою забезпечення безперебійного водопостачання, попередження 

виникнення аварійних ситуацій на даній ділянці водогону завершено винос 

317 п.м. водогону з-під житлової забудови по вул. Першотравневій. 

Проведено роботи з реконструкції зовнішніх мереж водопостачання та 

водовідведення на території ЦПКВ «Дубовий Гай» по вул. Глісерна, 1 з 

підключенням до існуючих мереж Олександрівського району; водоводу на 

території ДніпроГЕС; внутрішніх та зовнішніх мереж водопостачання будівлі по 

вул. Перемоги, 131; з влаштування мереж водопостачання та водовідведення 

Центрального міського пляжу у Вознесенівському районі. 

Для збільшення потужності хлораторної ДВС-2, спорудження додаткових 

резервуарів питної води та станції знезараження, поліпшення якості води, 

продовжувалися роботи з її реконструкції. В результаті реконструкції буде 

забезпечено отримання хлорної води для знезараження питної води перед подачею 

її споживачам та для підтримки санітарного стану водоочисних споруд і 

магістрального водопроводу, запобігання можливим забрудненням хлором 

прилеглих територій внаслідок можливих аварій.  
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Розпочато будівництво мереж водопостачання та водовідведення 

Центрального міського пляжу у Вознесенівському районі; зовнішніх мереж 

водопостачання крематорію міста на Кушугумському кладовищі тощо. 

4.4.Водовідведення та зливові каналізації 

 У звітному періоді проводилися роботи з реконструкції та будівництва 

каналізаційних колекторів та зливових каналізацій.  

 Проведено реконструкцію самопливного каналізаційного колектору від 

вул. Новгородської до ЦОС-2 (ділянка переходу дюкером під вул. Задніпровська 

та залізницею), що дозволило забезпечити введення в експлуатацію колектора на 

ділянці довжиною 428 п.м, запобігти виникненню аварійних ситуацій на об’єкті, 

поліпшити соціальні, екологічні та санітарно-гігієнічні умови прилеглої території 

та р. Дніпро.  

Завершено реконструкцію 959 п.м. самопливного каналізаційного колектору 

по пр. Металургів від вул. Рекордної до вул. Лучєвої шляхом перекладки 

аварійного колектора на 2-х ділянках на колектор з поліетиленових труб та 

улаштування каналізаційних колодязів. Реалізація заходу дозволила уникнути 

забруднення неочищеними стічними водами ґрунтів та р. Дніпро, сприяє 

поліпшенню екологічного та епідеміологічного стану навколишнього природного 

середовища за рахунок запобігання аварійних ситуацій.  

Завершено роботи:  

- з будівництва зливової каналізації на проїжджій частині ділянки 

автодороги загального користування державного значення М-18 Харьків-

Сімферополь у Комунарському та Шевченківському районах;  

- з реконструкції: ливневідної мережі в межах вулиць Машинна, 

Славгородська та Прияружна в Заводському районі; каналізаційної насосної 

станції №24 із заміною технологічних трубопроводів; каналізаційних мереж від 

ж/б №218 по пр. Соборний до пр. Металургів; самопливних каналізаційних 

колекторів від вул. Новгородської до ЦОС-2 на ділянці довжиною 428 м та по 

пр. Металургів від вул. Рекордної до вул. Лучєвої на ділянці довжиною 959 м; 

зливової каналізації по вул. Тургенєва та інш. 

Це дозволило поліпшити санітарно-епідеміологічні умови на прилеглих 

територіях, попередити виникненню аварійних ситуацій на об’єктах. 

 Реконструкція каналізаційного напірного колектору від каналізаційної 

насосної станції №23 (ділянка №3 від вул. Істоміна до камери гасіння) довжиною 

3746 м дозволить уникнути забруднення неочищеними стічними водами ґрунтів та 

р. Дніпро, сприятиме поліпшенню екологічного та епідеміологічного стану 

навколишнього природного середовища за рахунок запобігання аварійних 

ситуацій.  

З метою поліпшення екологічного стану довкілля, зменшення забруднення 

неочищеними стічними водами ґрунтів, підземних водних горизонтів, поліпшення 

епідеміологічного стану проводились роботи з реконструкції зливових каналізацій 

по вул. Задніпровській; в районі будинку №18 по вул. Авраменка; в районі 
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будинку №5 по вул. Челябінській; від вул. Карпенко-Карого до 

вул. Листопрокатна; в районі будинку №4 по вул. Окружній; по 

вул. Демократичній/вул. Редакційній; по вул. Перемоги в районі Вознесенівського 

ринку та інш. 

Здійснювалось будівництво споруд зливих каналізацій в межах відновлення 

берегової території сел. Павло-Кічкас та по вул. Іванова; дворового колектора 

фекально-побутової каналізації житлового будинку по вул. Добровольчих 

батальйонів, 36а; реконструкції самопливних каналізаційних колекторів від 

вул. Новгородської до ЦОС-2 (ділянка колектору від дюкеру до ЦОС-2) та в парку 

«Дубовий гай».  

Реконструкція каналізаційного колектору до каналізаційної насосної станції 

по вул. Українській передбачає заміну аварійної ділянки існуючого 

каналізаційного колектору довжиною 108 п.м поліетиленовими трубами. 

Реалізація заходу дозволить забезпечити введення в експлуатацію каналізаційного 

колектору, який призначений для підведення до каналізаційної насосної станції 

житлових будинків і підприємств Лівобережної частини міста, що дозволить 

уникнути забруднення неочищеними стічними водами ґрунтів та р. Дніпро, 

сприятиме поліпшенню екологічного та епідеміологічного стану навколишнього 

природного середовища за рахунок запобігання аварійних ситуацій. 

Реалізація заходу «Будівництво каналізаційного колектора від 

вул. Кремлівської до вул. Істоміна» направлена на ліквідацію підтоплення 

житлової забудови, попередження забруднення неочищеними стічними водами 

ґрунтів та р. В.Хортиця, поліпшення екологічного та епідеміологічного стану на 

прилеглій території. 

4.5.Газифікація житлових будинків 

Виконання проєктів по газифікації житлових будинків має на меті 

забезпечення подачі газу на опалення і комунально-побутові потреби населення. 

Реалізація заходів з газифікації житлових будинків мала поліпшити умови 

проживання населення та знизити соціальну напругу в районах міста.  

Для підвищення соціальних стандартів життя населення за рахунок коштів 

бюджету міста у 2015 році фінансувалися роботи з реконструкції систем 

газифікації у житлових будинках по вулицях Горького, 99, Лобановського, 24.  

Норми законодавства щодо функціонування ринку природного газу, які 

діяли до 01.10.2015, передбачали можливість фінансування за бюджетні кошти 

витрат, пов’язаних з приєднанням до газотранспортної або газорозподільної 

системи. З 01.10.2015 набрав чинності Закон України «Про ринок природного 

газу», відповідно до якого мешканець на власний розсуд (власні кошти) обирає 

виконавця проєктних та будівельних робіт з приєднання серед суб’єктів 

господарювання. Тобто, мешканці за власні кошти повинні приєднуватися до 

газової мережі. Тому, у зв’язку зі змінами в законодавстві, не були реалізовані 

передбачені Програмою за рахунок бюджетних коштів заходи з газифікації 

житлових будинків по вул. Шушенська, Воєнбуд, Пшенична. 
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У 2016 році завершено роботи з реконструкції системи газопостачання в 

амбулаторії №9 комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №2» (вул. Алейна, 43) – замінено газовий котел та лічильник.  

Виконувались роботи з реконструкції вузла обліку газу КЗ «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №8» для забезпечення безперебійного 

газопостачання котельні лікарні.  

 

5. Заходи екологічного призначення 

  У 2015-2019 роках проводилися роботи, спрямовані на реалізацію заходів 

екологічного призначення, на які витрачено 67,2 млн.грн. 

  Для забезпечення санітарних та екологічних вимог по складуванню та 

утриманню побутових відходів за кошти державного та місцевих бюджетів 

виконувалися роботи з будівництва полігону твердих побутових відходів №3 на 

землях Сонячної сільської ради Запорізького району. Будівництво нового 

сучасного полігону з влаштуванням на його території сортувального комплексу, 

дасть можливість забезпечити захист від забруднень атмосфери, ґрунту, 

поверхневих та ґрунтових вод, експлуатувати його з дотриманням усіх вимог 

природоохоронного законодавства та запобігти виникненню несанкціонованих 

звалищ на території області. Потужність полігону складає 3 319,381 тис.м3. 

Загальна кошторисна вартість – 220,0 млн.грн. Видатки на виконання 

природоохоронного заходу у 2015-2018 роках склали 58,7 млн.грн. Наразі роботи 

по об’єкту «Будівництво полігону твердих побутових відходів №3 на землях 

Сонячної селищної ради, Запорізького району Запорізької області» призупинені до 

вирішення питання по землевпорядкувальній документації для можливості 

проєктування під’їзних шляхів до проєктного полігону. 

  З метою поліпшення екологічного стану середовища довкілля завершено 

будівництво водопропуску через річку Сагайдачку по вул. Скельній та роботи 

пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою малої водойми ЦПКтаВ 

«Дубовий гай» (реконструкція). 

  Виконувались заходи щодо відновлення і підтримання гідрологічного 

режиму та санітарного стану річок. Розчистка русла балки Поповка дозволить 

знизити рівень ґрунтових вод на ділянці від гирла до водопропускної споруди, 

покращити санітарно-епідеміологічне становище середньої частини пойми балки, 

збільшити перепускну спроможність русла на деяких ділянках в верхній частині 

русла. Балка Поповка розташована в південно-східній частині міста в 

Комунаровському районі та є лівою притокою р. Мокра Московка. На всій 

довжині (2 134,0 м) русла Балки Поповка відсутні прибережні водозахисні смуги 

та необхідні експлуатаційні дороги та під'їзди. Необхідна реконструкція 

водопропускної системи зі збільшенням пропускної спроможності на перетині 

русла з вул. Радіо. Роботи з розчистки русла р. Верхня Хортиця на ділянці 

довжиною більш як 1,7 км в районі вул. Шушенська, Зачиняєва, Істоміна 

дозволили покращити санітарно-епідеміологічний стан на прилеглій території та 
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попередити її підтоплення. Для зниження рівня грунтових вод, збільшення 

перепускної спроможності русла, покращення санітарно-епідеміологічних умов на 

прилеглій території виконувались роботи з розчистки гирлової ділянки русла 

р. Мокра Московка.  

  Для покращення стану та санітарно-епідеміологічних умов на прилеглій 

території ведуться роботи з реконструкції центральних каналізаційних очисних 

споруд Лівого берега (ЦОС-1) – Мулові ставки м. Запоріжжя.  

  З метою створення естетичної сучасної благоустроєної території, 

забезпечення належних умов для надання ритуальних послуг населенню міста, 

розпочато роботи з будівництва Кушугумського кладовища на земельній ділянці, 

розташованій на території Балабинської селищної ради, Запорізького району, 

Запорізької області. Об’єкт складатиметься із спеціальних планованих зон: 

санітарно-захисної; зони центральної алеї; адміністративно-господарської зони 

(корпус з необхідними інженерними комунікаціями); зони ритуальних церемоній; 

зони кварталів захоронень невідомих та одиноких громадян. Потужність об’єкту 

65,0 тис. поховань. Також тривають роботи з будівництва зовнішніх мереж газо- 

та водопостачання крематорію на Кушугумському кладовищі. 

  Не дивлячись на свій індустріальний характер, Запоріжжя є містом зеленим і 

затишним. Зелені зони розташовані в усіх районах міста. Протягом звітного 

періоду приділялась особлива увага заходам з озеленення міста, в тому числі 

виконувались роботи з будівництва Ландшафтного парку вздовж Прибережної 

магістралі та реконструкції Ландшафтного парку «Вознесенівський».  

  В рамках реалізації заходів з охорони тваринного світу для захисту тварин 

від жорстокого ставлення, регулювання їх чисельності шляхом стерилізації та 

контролю народжуваності, покращення санітарно-епідеміологічного стану 

території м. Запоріжжя та Запорізької області на будівництво та облаштування 

притулку для утримання безпритульних тварин було передбачено 22,9 млн.грн. 

Розроблено проєктно-кошторисну дорументацію та виконано роботи з 

облаштування території під будівництво притулку по вулиці Базовій в 

Шевченківському районі. На це пішло більше трьох мільйонів гривень. Але, через 

проблеми з фінансуванням, робота зупинилася. Крім будівництва притулку 

необхідно розробити спеціальну програму поводження з тваринами, яка має 

передбачати і будівництво притулку. Питання будівництва притулку залишається 

відкритим для обговорення. 

 

6. Реконструкція адміністративних будівель 

 З метою приведення у відповідність до санітарних норм адміністративних 

будівель для здійснення повноважень з реалізації державної політики щодо 

впровадження дозвільної системи у сфері господарської діяльності, завершено 

реконструкції приміщень для 5-ти філій Центру надання адміністративних послуг 

у районах міста (ЦНАП), а саме: 

   - Центральний по бул. Центральному, буд. 27, площею 1 117,9 м2; 



12 

 

- Заводського району (279,1 м2); 

- Комунарського району (333,1 м2); 

- Дніпровського району (633,3 м2); 

- Шевченківського району (212,7 м2). 

 Виконувались роботи з реконструкції приміщень філії ЦНАП Хортицького 

району по вул. Світла, 2/пр. Інженера Преображенського, 1, площею 395 м2. 

Реконструкцію філії планується завершити у 2020 році. 

   Реконструкція філій дозволить збільшити обсяг надання адмінпослуг 

відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги».  

Для забезпечення належних умов для здійснення процесу купівлі-продажу 

товарів і надання різноманітних послуг споживачам, виробникам та продавцям, 

впровадження сучасних технологій в організації роботи ринку розроблено проєкт 

реконструкції ринку Соцміста КП «Запоріжринок» по вул. Рекордній, 2.  

Загальна вартість виконаних робіт з реконструкції адміністративних 

будівель становила 13,4 млн.грн. 

 

7. Будівництво та реконструкція об’єктів соціально-культурного 

призначення 

До об’єктів соціально-культурного призначення належать об’єкти освіти, 

охорони здоров’я, культури, спорту, туризму, мистецтва, заклади соціальної 

сфери, призначені для задоволення соціальних та культурних потреб громадян. На 

реконструкцію та будівництво цієї галузі за рахунок коштів державного та 

міського бюджетів спрямовано 188,9 млн.грн.  

7.1.Заклади охорони здоров’я 

З метою підвищення якості надання медичної допомоги населенню, 

поліпшення умов при її отриманні здійснювалась реконструкція приміщень 

медичних закладів міста. Кошти було спрямовано на 13 міських закладах охорони 

здоров’я. 

У звітному періоді завершено реконструкцію: приміщень комунальної 

установи «Міська клінічна лікарня №2»; комунального закладу «Амбулаторія 

сімейного лікаря з вбудованою квартирою у селищі Тепличне в Шевченківському 

районі» та першого поверху житлового будинку по вул. Новокузнецька, 20 а під 

амбулаторію сімейного лікаря в мікрорайоні «Південний» Комунарського району 

потужністю 233 і 80 відвідувань за зміну відповідно; відділення очної травми та 

приймального відділення комунального закладу «Міська клінічна лікарня №3» 

площею 380,7 м2; амбулаторії №6 Центру первинної медико-санітарної допомоги 

№2 по вул. Брюллова, 6 площею будівлі 2 356,7 м2; будівлі поліклініки 

комунальної установи «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №9». 

Проводилась реконструкція: діагностичного інфекційно-боксованого 

відділення на 40 ліжко-місць комунальної установи «Запорізька міська 

багатопрофільна дитяча лікарня №5»; відділення недоношених новонароджених 

комунальної установи «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5»; 
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прибудови до житлової будівлі під амбулаторію сімейного лікаря по 

вул. Дорошенко, 3 на 50 відвідувань на день; частини будівлі під амбулаторію 

сімейного лікаря по вул. Воронезька, 10 в Хортицькому районі; приміщень 5-го 

поверху будівлі поліклініки та покрівлі «Центральна лікарня Вознесенівського 

району» по бул. Шевченка, 25; нежитлового приміщення по вул. Горького, 55 під 

амбулаторію сімейного лікаря КЗ «Запорізький центр первинної медико-

санітарної допомоги №1» на 43 відвідування за зміну. 

У липні 2017 року у комунальній установі «Міська клінічна лікарня №10» 

відкрито сучасний міський діалізний центр з висококваліфікованими 

спеціалістами, оснащений новими діалізними апаратами виробництва Німеччини, 

в якому надається медична допомога хворим на хронічну хворобу нирок у вигляді 

програмного гемодіалізу та амбулаторного перитоніального діалізу. Потужність 

діалізного центру – 100 пацієнтів на добу (25 діалізних місць одночасно, 4-змінна 

робота на добу).  

Для призупинення подальшого руйнування будівель в результаті насичення 

ґрунту вологою, від інженерних мереж, забезпечення якісного та надійного водо- 

та теплопостачання, водовідведення, забезпечення надійної, безперебійної, 

безпечної роботи закладу в надані швидкої невідкладної допомоги хворим та 

створення належних умов праці працівникам закладу, проведення профілактичних 

та лікувально-оздоровчих заходів розроблено проєктно-кошторисну документацію 

з реконструкції будівель та інженерних комунікацій комунальної установи 

«Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя» 

по вул. Перемоги, 80 (далі КУ «МКЛЕШМД»). Крім того, розроблено проєктно-

кошторисну документацію на реконструкцію інших об’єктів КУ «МКЛЕШМД»: 

 - резервного джерела енергопостачання для безперебійної роботи 

лікувального закладу у випадках відключення електропостачання; 

 - системи вентиляції і кондиціювання, що забезпечить якісну роботу 

системи вентиляції і кондиціювання в лікувальних корпусах. 

З метою приведення у відповідність з нормами ДБН будівель та споруд 

проводились ремонтні та реставраційні роботи будівлі комунального закладу 

«Студентська поліклініка» по пр. Соборний, 59. 

7.2.Загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади 

 З метою поліпшення організації навчально-виховного процесу, поліпшення 

соціальних умов виховання дітей, забезпечення утримання будівель згідно 

технічних і санітарно-гігієнічних нормативів проводились роботи у 13 

загальноосвітніх навчальних закладах та 7 дошкільних навчальних закладах. 

 Завершено роботи з реконструкції: будівлі навчального комплексу 

«Запорізька Січ» на о. Хортиця; загальноосвітньої школи №5; приміщень 

роздягальні та комп’ютерного класу навчально-виховного оздоровчого комплексу 

№110. Проводились роботи з реконструкції: будівлі загальноосвітньої школи №75; 

багатопрофільного ліцею «Перспектива»; класичного ліцею; гімназії №28; 

колегіуму №98.  
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 Розроблено проєктно-кошторисну документацію на будівництво 

загальноосвітньої школи №3 по вул. Фортечній, 55. 

Після тривалої реконструкції введено в експлуатацію дошкільні навчальні 

заклади №285 та №144, розраховані відповідно на 310 та 220 дітей, чим зменшено 

соціальну напругу в Комунарському районі з улаштування дітей у дошкільні 

навчальні заклади.  

Завершення робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу №186 

на 110 дітей дозволило усунути аварійність будівельної конструкції – здійснено 

реконструкцію щодо утеплення стін, заміні внутрішніх мереж тепло-, водо-, 

електропостачання, каналізація та інші роботи. 

З метою поліпшення соціальних умов виховання дітей, розширення мережі 

дошкільних навчальних закладів відповідно до запитів населення проводилась 

реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №220.  

Для забезпечення нових місць для виховання дітей розроблено проєктно-

кошторисну документацію на будівництво дошкільних навчальних закладів по 

вул. Селищній, 50 та №49 в мікрорайоні №6 по вул. Бородінській.  

7.3.Об’єкти культури та спорту  

З метою покращення якості надання культурних послуг населенню, 

збільшення кількості культурно-мистецьких заходів та гуртків, студій, 

аматорських колективів проводились роботи з реконструкції будівлі комунального 

закладу «Палац культури «Орбіта». Попереджено створення аварійного стану 

прибудови Палацу, виконувались роботи з технічного переоснащення приміщень 

Палацу з встановленням систем пожежогасіння та системи пожежної сигналізації. 

Реалізація заходів дозволить покращити якість захисту приміщень комунального 

закладу. 

Розроблено проєктно-кошторисну документацію на будівництво ДМШ №5 

по вул. Ладозька, реконструкцію будівель БФ №20 по вул. Добролюбова, 11 та 

об’єкту «Село Ремесляне під Дубом», у рамках якого планується відновити 

пам’ять про культуру та побут наших предків та провести реконструкцію 

комплексу, у тому числі, створивши умови для історико-культурних заходів. На 

території комплексу планується розмістити стилізовані двори, в яких 

відображатиметься картина життя українських сіл. Планується інтерактивне 

залучення відвідувачів до традиційних господарських справ, ремесел тощо. 

По вулиці Південоукраїнській було завершено реконструкцію ігрового 

майданчика для дітей середнього віку з благоустрієм прилеглої території та 

виконано будівництво спортивних майданчиків для занять паркуром.  

Для поліпшення соціальних умов проживання, забезпечення населення 

спортивними спорудами здійснювались роботи з реконструкції спортивних 

майданчиків по вул. Вузловій, 21; гімназій №8 і №107; загальноосвітніх шкіл №38 

і №88; гандбольного майданчика гімназії №6; футбольних полів комплексу 

спортивних майданчиків: навчально-виховних комплексів №106, №103 та №37; 

колегіуму «Мала гуманітарна академія» та інш. 
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Для забезпечення утримання будівель згідно технічних і санітарно-

гігієнічних нормативів проводились реконструкції Палацу спорту «Юність», 

приміщення спортивного комплексу на території дитячої спортивної та юнацької 

школи «Локомотив», роздягалень та душових басейну ДЮСШ «Салют». 

Розроблено проєктно-кошторисну документацію для реконструкції 

сезонного спортивного табору «Авангард» по вул. Центральній, 9 надасть 

можливість створити належні умови для проведення навчально-тренувальних та 

спортивно-оздоровчих зборів для вихованців міських дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл у кількості 2 000 осіб за сезон. 

Облаштовано спортивний майданчик по вул. Автозаводській за проєктом 

«Здоров’я-це найбільший скарб»; розпочато будівництво спортивних майданчиків 

у всіх районах міста, наприклад, універсального спортивного майданчику 

«Магістраль» в Шевченківському районі. 

Здійснювалось будівництво дитячих майданчиків в районах міста, у тому 

числі на прибудинкових територіях, наприклад, будівництво дитячого майданчика 

для дітей-інвалідів по вул. М.Корищенко, 26; будівництво дитячого майданчику 

по вул. Незалежності в Шевченківському районі та інш. 

7.4.Заклади соціальної сфери 

У місті існує нагальна проблема розширення переліку соціальних послуг, які 

адресовані вразливим групам населення, зокрема, особам з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 років. Одним із 

закладів, який сприяє вирішенню цієї проблеми, має бути соціальний готель.  

Упродовж 2015-2019 років тривала реконструкція будівлі по 

вул. Таганська, 8, яка знаходиться у складному технічному стані, для створення на 

її базі соціального готелю на 35 ліжко-місць.  

З метою забезпечення соціальних умов проживання бездомних осіб, 

розширення мережі установ соціального захисту, діяльність яких направлена на 

підтримку життєдіяльності і реінтеграцію їх в суспільство, розроблено проєктно-

кошторисну документацію на реконструкцію будівлі по вул. Перспективній, 2а під 

центр реінтеграції бездомних осіб.  

У 2019 році завершено реконструкцію приміщення за адресою пр. Соборний 

182 а під відділення соціальної реабіліації дітей-інвалідів Вознесенівського району 

Запорізького міського теріторіального обслуговування (надання соціальних 

послуг) площею приміщень відділення 266,34 м2. Це надасть можливість створити 

групи неповного денного перебування на 10 дітей-інвалідів та збільшити 

ефективність реабілітаційного процесу 50 дітей-інвалідів з різними 

захворюваннями. 

 

8. Термомодернізація об’єктів соціально-культурного призначення 

У 2015 році розпочато реалізацію інвестиційного проєкту з 

термомодернізації будівель бюджетної сфери (закладів охорони здоров’я, 

загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів). Позитивний результат при 
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впровадженні заходів – підвищення комфортності перебування людей у 

приміщенні та кращого зовнішнього вигляду будівлі за рахунок архітектурного 

оздоблення. Видатки на заплановані заходи у 2015-2019 роках склали 

22,1 млн.грн.  

Завершено роботи з термомодернізації будівлі комунальної установи 

«Центральна поліклініка Жовтневого району», а саме: виконано утеплення фасаду 

та горища, зроблена покрівля з металочерепиці, встановлені нові вікна і двері, 

влаштовані поли з кахельної плитки, лінолеуму, оздоблено стіни, стелі. Виконання 

заходів забезпечило економію витрат на енергоносії до 30%, поліпшило умови при 

отриманні медичної допомоги.  

З метою забезпечення утримання будівлі площею 2100 м2 згідно технічних і 

санітарно-гігієнічних нормативів виконано роботи з термомодернізації 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №126 «Суничка» на 250 дітей. 

Для поліпшення соціальних умов при отриманні медичної допомоги, 

забезпечення якісної роботи системи вентиляції і кондиціювання в лікувальних 

корпусах здійснювались роботи з термомодернізації будівлі комунального закладу 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» (амбулаторія обслуговує 

80 880 мешканців Шевченківського району) та продовжуються роботи з 

термомодернізації будівлі комунального закладу «Запорізький центр первинної 

медико-санітарної допомоги №5» (амбулаторія обслуговує 127 751 мешканців 

Хортицького району). Впровадження енергоефективних заходів призведе до 

зниження споживання теплової та електричної енергії.  

Завершено роботи з термомодернізації будівлі управління праці та 

соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському 

району – замінено вікна, здійснено ремонт покрівлі, модернізовано системи 

внутрішнього освітлення. 

Розпочато роботи з термомодернізації загальноосвітньої школи №101. 

Розроблено проєктно-кошторисну документацію з термомодернізації будівлі 

Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг), що дозволить знизити споживання теплової енергії 

на опалювання, зменшити платежі за послуги теплопостачання та збільшити 

термін експлуатації будівлі до 50 років. 

 

9. Реконструкція парків, скверів, благоустрій території міста 

В рамках реалізації заходів з реконструкції парків, скверів та на благоустрій 

території міста витрачено 206,0 млн.грн., що вдвічі більше запланованого 

Програмою. Заходи направлено на поліпшення екологічних умов, естетичного 

вигляду міста, комфортного відпочинку мешканців міста. 

За звітний період проведено реконструкцію площі Т.Г.Шевченку з 

прилеглою територією та скверу по вул. Бочарова площею 2,53 га в 

Шевченківському районі. Підрядною організацією виконано роботи з укладання 



17 

 

тротуарної плитки та брущатки, влаштовано гумове покриття під атракціони, 

вироблено залізо-бетонну подушку під фундамент естради. 

Реконструйовано сквер Театральний з облаштуванням зони відпочинку, що 

значно поліпшило естетичний вигляд міста, стан відпочинку мешканців міста. 

Велись роботи зі створення скверу (реконструкція пішохідної зони) по 

вул. Запорізькій в Олександрівському районі. 

У парку по вул. Новокузнецька-вул. Нагнибіди встановлено стелю з 

декоративним освітленням присвячену Дню Незалежності. На алеї Трудової Слави 

встановлено декоративну скульптуру Жаботинському Л.І. Збудовано алею 

випускників у Вознесенівському районі, завершено реконструкцію пам’ятного 

комплексу «Воїнам загиблим в Афганістані та локальних війнах за кордоном» по 

бул. Шевченко (алея Трудової Слави). 

 Завершено реконструкцію елементів благоустрою: на Майдані Героїв; 

пішохідної зони вул. Якова Новицького у Вознесенівському; вул. Чумаченко, 32. 

Встановлено декоративну скульптуру присвячену ліквідаторам Чорнобильської 

катастрофи вздовж Вознесенівського узвозу загальною площею мощення 

2 459,6 м2; завершено благоустрій зони відпочинку по вул. Військбуд та інш.  

З метою поліпшення естетичного вигляду спортивних майданчиків для 

проведення навчально-тренувальних та спортивно-оздоровчих заходів учнів 

проведено роботи з реконструкції елементів благоустрою комплексу спортивних 

майданчиків гімназії №93; колегіуму №98; загальноосвітних навчальних закладів 

№33, №71, №92, №7 та інш. 

Розпочато роботи з реконструкції елементів благоустрою скверу Піонерів та 

території, прилеглої до міської бібліотеки по вул. Гоголя, 66; благоустрою 

прилеглої території відділення соціально-побутової адаптації інвалідів з 

розумовою відсталістю Комунарського району з улаштуванням зони відпочинку і 

зони спортивних занять та інш. 

Виконувались роботи з реконструкції площі, прилеглої до меморіального 

комплексу «Летять журавлі» в Шевченківському районі. Реалізація проєкту 

реконструкції площі поліпшить зовнішній вигляд міста і має соціальне значення 

для забезпечення відпочинку мешканців району, проведення міських святкових 

заходів. 

Розпочато роботи з реконструкції площі Запорізької, площі Фестивальної з 

реконструкцієй фонтану, площі Енергетиків. Завершено проєктування та 

реконструкція водопроводу технічної води для поливу зелених насаджень і 

технічного водопостачання парку «Енергетиків». 

Проводились роботи з реконструкції Центрального парку культури і 

відпочинку «Дубовий гай», парку ім. ак. В.Я.Клімова в Шевченківському районі, 

парку ім. Пушкіна. Реконструкція парків дозволить створити комфортні умови для 

відпочинку, покращити естетичний вигляд парків, який буде відповідати вимогам 

сучасного архітектурного та ланшафтного дизайну.  
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Парк ім. Гагаріна, який знаходиться в центральній частині Комунарського 

району, є місцем проведення районних свят та одним з головних місць відпочинку 

мешканців з дітьми в вихідні та святкові дні.  

Проведено проєктно-вишукувальні та інженерно-геодезичні вишукувальні 

роботи, роботи з реконструкції елементів благоустрою з влаштування 

господарської зони парку «Трудової слави». 

Протягом звітного періоду велись роботи з реконструкції скверів: на площі 

Маяковського, центральної алеї скверу по пр. Ювілейному в Хортицькому районі; 

ім. 30-річчя визволення України від фашистських загарбників по вул. Л.Чайкіної 

та інш. 

 З метою влаштування зон комфортного відпочинку та безпечного 

перебування мешканців міста проводилась реконструкція пляжів, як то: 

Центральний міський пляж; Правобережний міський пляж та пляж по 

вул. Л.Шмідта в Заводському районі. 

Впровадження заходів з реконструкції парків, скверів, елементів 

благоустрою дозволило покращити естетичний вигляд міста, який відповідає 

вимогам сучасного архітектурного та ландшафтного дизайну. 

Протягом звітного періоду, не звертаючи увагу на збільшення вартості 

будівельних матеріалів, підвищення заробітної плати в будівництві, місто 

послідовно проводило заходи, спрямовані на поліпшення стану об’єктів 

соціального, культурного, інженерно-транспортного, житлово-комунального та 

екологічного призначення для покращання життя та комфорту мешканцям міста. 



тис.грн.

план факт % план факт план факт план факт план факт план факт

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5 470 697,579 2 588 547,840 47,3 202 089,867 202 089,867 841 048,406 326 666,080 1 252 885,525 473 355,149 1 853 345,423 552 865,957 1 321 328,358 1 033 570,787

582 989,987 43 190,763 7,4 2 366,444 2 366,444 108 231,403 4 660,451 156 373,414 1 393,629 156 074,200 16 305,059 159 944,526 18 465,180

724 243,868 718 850,527 99,3 31 133,294 31 133,294 217 725,040 108 852,443 175 653,170 254 016,995 150 245,482 126 700,538 149 486,882 198 147,257

249 219,031 110 288,117 44,3 9 156,406 9 156,406 20 794,296 6 954,627 108 311,011 24 398,635 54 152,438 25 997,142 56 804,880 43 781,307

144 725,661 241 919,873 167,2 4 244,411 4 244,411 54 621,775 56 332,567 17 208,024 77 988,109 38 057,500 20 507,155 30 593,951 82 847,631

173 338,834 100 121,450 57,8 5 344,084 5 344,084 101 394,523 17 812,166 23 229,780 19 710,386 20 119,850 28 032,424 23 250,597 29 222,390

26 010,412 7 778,575 29,9 567,794 567,794 4 849,229 4 337,427 6 671,629 2 246,722 6 500,000 0,000 7 421,760 626,632

7 597,410 9 779,148 128,7 1 494,391 1 494,391 5 388,635 4 433,609 714,384 2 202,758 0,000 0,000 0,000 1 648,390

23 743,478 48 228,306 203,1 555,084 555,084 20 116,930 7 991,919 3 071,464 25 001,573 0,000 10 003,966 0,000 4 675,764

20 750,996 58 254,094 280,7 8 888,645 8 888,645 10 559,652 10 956,679 1 302,699 18 652,073 0,000 13 902,833 0,000 5 853,864

78 858,047 142 480,965 180,7 882,480 882,480 0,000 33,449 15 144,179 83 816,739 31 415,694 28 257,018 31 415,694 29 491,279

по місту Запоріжжя

Додаток

до інформації про виконання

Середньострокової  програми будівництва,

реконструкції, модернізації об’єктів

інфраструктури соціального, культурного

та екологічного призначення на 2015-2019 роки 

   Будівництво мереж 

зовнішнього освітлення  

   Реконструкція мереж 

зовнішнього освітлення

   Реконструкція вулиць 

міста

   Реконструкція 

контактної мережі 

міського 

електротранспорту

   Будівництво та 

реконструкція 

світлофорних об'єктів

   Нове будівництво 

інформаційних систем та 

телекомунікаційних мереж 

в м.Запоріжжя

Будівництво та придбання 

житла

Розвиток транспортної 

мережі, із них:

   Будівництво та 

реконструкція 

автомобільних доріг

Всього

   Будівництво та 

реконструкція  переходів, 

мостів

Показники виконання

Середньострокової  програми будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури соціального, культурного та 

екологічного призначення на 2015-2019 роки по місту Запоріжжя

2019

у тому числі за роками

у тому числі

Напрямки Програми

1

2015 2016 2017 2018

Обсяг фінансових ресурсів для 

виконання завдань і заходів Програми 

на 2015-2019 роки



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 504 434,244 897 634,606 59,7 1 791,617 1 791,617 16 208,350 6 330,433 286 325,477 25 346,302 840 232,000 281 776,013 359 876,800 582 390,241

1 701 924,857 433 173,564 25,5 75 195,115 75 195,115 216 888,648 106 922,793 394 402,392 50 954,508 518 077,036 45 665,968 497 361,666 154 435,180

58 082,848 104 580,978 180,1 8 506,408 8 506,408 24 393,826 6 480,533 9 532,229 12 395,621 8 690,951 8 650,820 6 959,434 68 547,596

305 847,823 87 608,407 28,6 52 122,185 52 122,185 101 866,253 18 960,803 68 080,519 2 242,142 54 010,906 9 448,415 29 767,960 4 834,862

598 812,208 96 469,660 16,1 1 591,109 1 591,109 39 367,640 34 038,266 135 945,213 21 497,123 217 063,732 12 741,258 204 844,514 26 601,904

738 197,504 143 996,272 19,5 12 872,079 12 872,079 50 620,834 47 376,591 180 603,386 14 650,785 238 311,447 14 645,999 255 789,758 54 450,818

984,474 518,247 52,6 103,334 103,334 640,095 66,600 241,045 168,837 0,000 179,476 0,000 0,000

161 387,227 67 191,514 41,6 53 031,211 53 031,211 30 116,975 2 742,177 24 305,215 6 175,616 28 024,215 3 751,592 25 909,611 1 490,918

89 286,685 13 438,861 15,1 2 588,400 2 588,400 3 928,546 3 379,250 32 798,974 2 260,760 24 984,309 852,897 24 986,456 4 357,554

508 388,837 186 886,784 36,8 29 638,556 29 638,556 182 540,425 68 306,547 120 561,675 32 624,976 97 465,448 32 660,699 78 182,732 23 656,005

153 587,699 54 196,659 35,3 7 447,232 7 447,232 91 787,297 12 568,389 35 330,904 8 365,947 9 500,000 12 766,632 9 522,266 13 048,459

28 101,785 20 977,625 74,6 484,436 484,436 12 520,285 2 514,133 2 797,064 7 123,330 5 000,000 9 130,980 7 300,000 1 724,746

96 134,403 61 024,414 63,5 11 722,832 11 722,832 39 214,662 30 673,275 28 336,443 13 185,253 8 000,000 4 265,425 8 860,466 1 177,629

211 239,512 40 717,792 19,3 6 364,901 6 364,901 34 943,715 20 102,226 42 465,448 3 276,552 74 965,448 3 288,028 52 500,000 7 686,085

19 325,438 9 970,294 51,6 3 619,156 3 619,156 4 074,466 2 448,524 11 631,816 673,894 0,000 3 209,634 0,000 19,086

95 879,018 22 139,096 23,1 2 169,975 2 169,975 39 530,592 11 205,058 25 591,451 6 541,112 18 437,000 1 385,404 10 150,000 837,547

102 162,855 206 042,125 201,7 4 175,254 4 175,254 25 878,426 14 266,928 36 873,757 94 041,251 19 805,733 43 767,787 15 429,685 49 790,905

Термомодернізація об'єктів 

соціально-культурного 

призначення  

Реконструкція парків, 

скверів, благоустрій 

території міста

Реконструкція 

адміністративних будівель

Будівництво та 

реконструкція об'єктів 

соціально-культурного 

призначення, із них:

   Заклади охорони здоров'я

   Загальноосвітні 

навчальні заклади

   Заклади соціальної сфери

   Реконструкція та 

модернізація теплових 

мереж та котелень 

   Водопостачання 

   Дошкільні навчальні 

заклади

   Об'єкти культури та 

спорту

   Водовідведення та 

зливові каналізації

   Газифікація житлових 

будинків

Заходи екологічного 

призначення (утримання 

річок та водосховищ, 

озеленення, тощо)

Розвиток житлово-

комунального  

господарства міста, із них:

   Реконструкція житлових 

будинків

Реконструкція аеропорту 

м.Запоріжжя


