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Про розгляд інформаційного 
запиту

Ш ановний Віталію!

Н а Ваш  інф ормаційний запит з питання «Про надання інформації щодо дитячих 

майданчиків» виконавчий комітет м іської ради повідомляє наступне.

П.1 Н адання дозволу на розміщ ення пересувних атракціонів регламентується 

Положенням про порядок розміщ ення засобів дрібнороздрібної торгівельної мережі 

та сфери послуг у м. Запоріжжі, затвердженого ріш енням  Запорізької м іської ради від 

25.08.2016 № 52 «Про затвердження П оложень, що регулю ю ть правовідносини 

функціонування тимчасових споруд для провадж ення діяльності та об ’єктів 

дрібнороздрібної торгівельної мережі на території м. Запоріжжя».

Територія встановленого обладнання на майданчиках має відповідати 

проектній документації, яка погоджується у встановленому порядку, вимогам Правил 

будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, інш их нормативно-правових 

актів, стандартів, санітарних норм, будівельних норм.

П.2 Н адати повний перелік наявних дитячих майданчиків міста Запоріжжя по 

районам з адресами їх розташ ування не є можливим, так як  інвентаризації 

майданчиків за адресами не проводилось.

Відповідно до ріш ення Запорізької м іської ради від 25.12.2015 № 30 «Про 

бюджет м іста на 2016 рік (зі змінами)» районними адміністраціями Запорізької 

м іської ради було затвердж ено перелік на розміщ ення та будівництво нових дитячих 

майданчиків.

У 2016 році районні адміністрації м іської ради визначено головними 

розпорядниками бю дж етних коштів, виділених із м іського бю джету на встановлення 

дитячих та спортивних майданчиків на територіях районів міста.

Замовник робіт виступає КП «У правління капітального будівництва» 

Запорізької м іської ради.

За інформацією  КП  «Управління капітального будівництва» на території 

Дніпровського району встановлено дитячі майданчики за адресою: 

вул. У збекистанська, 9а, вул. Товариська, 39а, вул. В иш невського,18, 

rip. М еталургів,5 вул. Х акаська,7, вул. Виш невськогоДО, вул. Н езалеж ної України, 1/2, 

сквер Чорнобильців, вул. Руставі,6, сквер по вул. Клубній, вул. Сергія Синенка 

(Кремлівська),83, вул. Зелена,51, парк М еталургів, сквер по вул. Бородинській, 1, 

вул Кремлівська пустир біля В овчої балки, парк П іонерів, сквер ім. І.В. Гутніка -  

Залужного; на території Заводського району встановлено дитячі майданчики за
J  т  К П « З М Д « Д М » .З а м . ^ Ш - ^ а у )

адресою: вул. Бєлгородська, вул. М агнітна/ вул. Електрична, вул. історична, 18o ,Isa,
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вул. Республіканська, 61а, вул. П авлокічкаська,5,7, вул. Сеченова, 64/68, 

вул. В узлова,21, вул. Республіканська, 79, вул. Гончара, 117, вул. Тенісна, 5,7, 

вул. Історична, 106, вул. П авлокічкаська,52,52а, вул. Вогнетривка, 2,325, 

вул. Радіаторна/вул. Лассаля, вул. Ф інансова/вул. К омпрессорна; на території 

Ш евченківського району встановлено дитячі майданчики за адресою: 

вул. А валіаніД З, вул. А валіаніД , вул. П аралельна,4, вул. Х арчова,17, вул. Іванова,81а, 

вул. Ц егельна,8, вул. У ральська,61, вул. П анфьорова, 146а, вул. П олякова,13, 

вул. П ам ірська,91, вул. Червона,24, вул. Ч арівна,113, вул. Чарівна,34 вул. Кузнецова, 

306, вул. Кузнецова, 30-32; на території Хортицького району встановлено дитячі 

майданчики за адресою: вул. Будівельників, 13, вул. Воронезька, 10, 

бул. Будівельників,! 1, пр. Ю вілейний,26, вул. Р убана,17, вул. Рубана, 7а, 

вул. К алниш евського,18, вул. Ентузіастів, 11, вул. Гудименка,4, вул. Гудименка,28, 

вул. Задніпровська,40, вул. Козака Бабури,14, вул. 147 Ж овтня,5, вул. Л ахтинська,21, 

вул. Х ортицьке шосе, 32, вул. Х ортицьке ш осе,42; на території Вознесенівського 

району встановлено дитячі майданчики за адресою: Ланш афтний парк 

Вознесенівський, вул. Н аукове містечко, 19, бул. Гвардійський,26, вул. Лєрмонтова,2, 

пр. Соборний, 170а, вул. Н ижньодніпровська, 26, вул. Я ценка, 4-6а, вул. Гастело, 41- 

43, вул. Сталеваров, 25а, вул. 12 квітня,25, вул. Дунайська, 14, вул. Н езалеж ної 

України, 456, бул. Ц ентральний,3, бул. Ш евченка,16, пр. Соборний, 151; на території 

Комунарського району встановлено дитячі майданчики за адресою: 

вул. Н овокузнецька,31, парк по вул. Н агнібиди - Н овокузнецька, сквер по 

вул. А втозаводська,20, сквер А втозаводська,40, сквер по вул. Святоволодимирівська -  

Культурна, вул. Тополіна,33, вул. Чумаченко, 154г, вул. Комарова, 25, 

вул. Водограйна,2,4 -  40-річчя П ерем оги,57, вул. Н овокузнецька,45, 

вул. О лімпійська,22, вул. А втозаводська,6, Д ослідна станція,88, вул. С итоваД І; на 

території Олександрівського району встановлено дитячі майданчики за 

адресою: вул. Ж уковського,57, вул. О лександрівська, 97а, вул. Українська, 26 -  

вул. Запорізька,3, пр. Соборний,43, пр. Соборний,91, вул. Заиорізька,15, 

вул. Зап ор ізька^ , вул. Запорізька, 4а, вул. Запорізька, 9а, вул. Ш кільна,24, 

вул. Глісерна,18, вул. Д ніпровська,4, парк Студентський.

П.З П роцедура прийняття об’єктів атракціонної техніки до комунальної 

власності м іста Запоріж ж я здійсню ється згідно ст.ст.59, 60 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в У країні", ст. 319 Ц ивільного кодексу України.

В ідповідальними особами за розгляд даного інформаційного запиту є завідувач 

сектору договірно-правових відносин департаменту інфраструктури та благоустрою 

міської ради К ривоус М икола М иколайович, тел. 224-27-67 та начальник відділу з 

комплексного благоустрою  території м іста департаменту інфраструктури та 

благоустрою м іської ради Кущ енко М аксим А натолійович, тел. 224-03-09.

Н адану відповідь на даний інформаційний запит Ви маєте право оскаржити у 

порядку визначеному ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

*

З повагою

заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих 
органів ради


