
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

міського голови 
 
 

від  11.11.2021 № 148р 

м. Краматорськ      

 
 
Про закріплення автодоріг та 

тротуарів міста за підприємствами, 

організаціями та установами згідно 

додатку для боротьби з ожеледицею і 
сніговими заметами в осінньо-
зимовий період 2021-2022 
 
 
 З метою забезпечення безперебійної роботи міського автомобільного та електро-
транспорту, безпеки руху пішоходів в осінньо-зимовий період, керуючись ст. 15 Закону 

України «Про благоустрій населених пунктів», ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 
 
Р О З П О Р Я Д Ж У Ю С Ь:  
 

1. Закріпити автодороги та тротуари міста за підприємствами, організаціями та 

установами згідно додатку для боротьби з ожеледицею і сніговими заметами в осінньо-
зимовий період 2021-2022 (далі - закріплення, додається). 

2. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій, установ згідно додатку 
привести в готовність аварійно-технічні служби, здійснювати систематичне прибирання та 

посипку автодоріг, тротуарів, зупиночних майданчиків громадського транспорту, згідно з 

закріпленням. 
3. Вважати відповідальними за дотриманням вимог даного розпорядження керівників 

підприємств, організацій, установ згідно додатку. 
4. Рекомендувати керівникам підприємств: КВП «Краматорський водоканал», ВО 

«Краматорськміжрайтепломережа» ОКП «Донецьктеплокомуненерго», КВП «Краматорська 

тепломережа», ТОВ «Крамтеплоенерго» терміново забезпечувати прийняття невідкладних 

заходів щодо ліквідації поліїв на проїжджих частинах вулиць, які виникли під час поривів на 

водо- та тепломережах. 
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови відповідно до розподілу повноважень. 
 
 
 
Міський голова        Олександр ГОНЧАРЕНКО 
 
 



 Додаток  
                                                                                                                                                                                      до розпорядження міського голови 
                                                                                                                                                                                      11.11.2021 № 148р 
 
 ЗАКРІПЛЕННЯ 

 автодоріг та тротуарів міста за підприємствами, організаціями та установами згідно додатку  
для боротьби з ожеледицею і сніговими заметами в осінньо-зимовий період 2021-2022 

№ 

п/п 
Назва вулиць Назва підприємства Телефон 

Відповідальна особа 
ПІБ, телефон 

1 2 4 5 6 

1. - вул. Елеваторна КП «Міськсвітло» 41-29-60 

Факторович Сергій   
Венедиктович,  

головний інженер 
0508101535  

2. 

- вул. Весняна 
- дорога на Іванівське кладовище 
- вул. Іванівська 
- дорога на кладовище сел. Красногірка 
- дорога на Нове кладовище 

СКП  
«Ритуальна служба» 

41-33-43 
 

 
Федоренко Віталій 

Борисович, механік 
0509726943 

3. 

- дорога на міський полігон ТПВ 
- вул. Рюміна 
- вул. Салтикова-Щедріна 
- вул. Залізнична 
- вул. Проїзна 
- вул. Старогородська (від вул. Шкільної до вул. Рюміна) 
- вул. Сіверська 
- площа Привокзальна 
- вул. Даргомизького  
- вул. Волгодонська  
- вул. Кочубея 
- вул. Кропивницького 

КАТП – 052810 
41-24-43 

 

 
 
 

Малєєва Олена 

Миколаївна, 
перший заступник 

директора  
0660691780 

 

 -     вул. 1 Горна 
- вул. Тріумфальна 
- пл. Привокзальна  
- вул. Комерційна 

КВП «Краматорський 

водоканал» 

7-09-09 
48-97-23 

 

Лаврентьєв Олександр 

Вікторович, 
начальник ділянки 

механізації 
0954622489 

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_221167ed-3627-412b-998f-776884150b7c
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_221167ed-3627-412b-998f-776884150b7c
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_221167ed-3627-412b-998f-776884150b7c
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_221167ed-3627-412b-998f-776884150b7c


1 2 4 5 6 

4. 

      -      проспект Металургів 
      -      вул. Південна 

 -      вул. 1-го Травня 
 -      вул. Сіверська 
 -     територія КМУ "Міська лікарня №1" 

  

 

5. 
-     вул. Героїв України( від вул. Дружби до вул. В. Шеймана) 
-     територія КМУ "Міська лікарня №3" 

ТОВ «Краматорськ 
теплоенерго» 

7-42-58 
 

Барабаш Андрій 

Олександрович, 
начальник управління 

сервісного 

забезпечення 
0504787012 

6. -     вул. Лікарська 

ВО 

«Краматорськміжрай 
тепломережа» ОКП 

«Донецьк 

теплокомуненерго» 

41-64-95 
 

Каковка Олександр 

Володимирович, 

головний інженер 
0502654903 

7. 
-      вул. Бєляєва (від Кутової балки, до вул. Хабаровська) 
-      вул. Бикова 
-      територія КМУ "Міська лікарня №2" 

КВП 
«Краматорська 

тепломережа» 

42-20-04 
 

Вовколуп Сергій 

Володимирович, 
головний інженер  

0504734975 

8. 
      -     вул. О. Вишні 

-      вул. Н. Курченко 
КП «КТТУ» 

095-869-94-
35 
 

Лавров Микола 

Васильович, 
головний механік 

0509790710 

9. 
-      бул. Машинобудівників (від вул. Паркова до пр-т Миру) 
-      дорога на Автовокзал 

ПрАТ «Краматорське 

АТП 11410» 
050-273-83-

26 

Косенко Олександр 

Васильович,  
головний механік 

0958832026 

10. - тротуари по вул. Бикова, вул. Хабаровська, вул. Бєляєва КП «Мост» 
48-84-24 
48-84-90 

Садковий Олексій 

Анатолійович,  
головний інженер 

0665578569 



1 2 4 5 6 

11. -      парки : Пушкіна, Ювілейний, Сад Бернацького. 
КП «Об’єднання парків 

культури та 

відпочинку»  
 

Макарова Віталіна 

Миколаївна, завідувач 

парку 
0666092093 

Тєтєрєв Ігор Іванович, 

завідувач парку  
0997220949 
Савіна Інна 

Миколаївна, завідувач 

парку 0664552148 
 
 
 
 
Начальник управління          
житлово-комунального господарства                        Андрій ЛІТВІНЕНКО 
 
 
 
Керуючий справами               Ірина СЛАВИНСЬКА 


