
                                                                                                             ПРОЄКТ 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від                             №   

м. Краматорськ     

 
Про проведення демонтажу 

аварійних дитячих майданчиків на 

території Краматорської 

територіальної громади 
 
         На виконання протоколу засідання комісії з виявлення об`єктів благоустрою та 

соціальної інфраструктури, які не мають балансоутримувача і знаходяться на території 

Краматорської територіальної громади від 01.12.2021 № 2, відповідно до п.7. Порядку 

виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, знахідок, 

визнання спадщини             відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність 

Краматорської територіальної громади, затвердженого рішенням Краматорської міської ради 

від 26.05.2021 № 9/VIII-461, керуючись ст. 20, 21 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів» та ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»   
 

           виконком міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 

1. Провести демонтаж аварійних дитячих майданчиків на території Краматорської                  

територіальної громади згідно з додатком (додається). 
 
2. Виконання робіт по демонтажу аварійних дитячих майданчиків здійснити 

комунальному підприємству «Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень 

на них»              за договором з управлінням житлово-комунального господарства 

Краматорської міської ради за умови надання бюджетного фінансування у 2022 році. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом повноважень. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                        Олександр ГОНЧАРЕНКО



 
 

 Додаток  
 до рішення міської ради 
            № 

 
 

Перелік  
аварійних дитячих майданчиків на території Краматорської територіальної громади, що 

підлягають демонтажу 
 

№ 

з/п 
Адреса розміщення аварійних 

дитячих  майданчиків 
 

Повний демонтаж майданчиків/частковий 

демонтаж майданчиків 

1. вул. О. Вишні, 33 повний демонтаж 
2. вул. Героїв України, 28 повний демонтаж 
3. вул. Дружби, 12 повний демонтаж 
4. вул. Дружби, 22 повний демонтаж 
5. вул. Я. Мудрого, 54 повний демонтаж 
6. вул. Дружби, 32 повний демонтаж 
7. вул. Катеринича, 17 частковий демонтаж (зламана гойдалка та 

гірка) 
8. вул. Марата, 13 повний демонтаж 
9. вул. Марата, 14 частковий демонтаж (розламана 

пісочниця, іржавий гімнастичний 

комплекс, іржава, зламана гойдалка 

балансир, металева конструкція від 

зламаної каруселі, зламаний тенісний 

стіл) 
10. вул. Героїв Небесної Сотні, 30 повний демонтаж 
11. вул. Я. Мудрого, 34 повний демонтаж 
12. вул. Дворцова, 40 а повний демонтаж 
13. вул. Паркова, 65 повний демонтаж 
14. вул. Я. Мудрого, 63 повний демонтаж 
15. Проспект Мира, 6 повний демонтаж 
16. вул. Героїв України, 16 повний демонтаж 
17. Б. Машинобудівників, 35 частковий демонтаж (зламані гойдалки зі 

сходинками)  
18. вул. Академічна, 58 повний демонтаж 
19. вул. Академічна, 71 повний демонтаж 
20. вул. Б. Хмельницького, 14 повний демонтаж 
21. вул. Клубна, 17 частковий демонтаж (зламана гойдалка 

балансир, конструкція від зламаної 

гойдалки та іржаві турніки )  
22. вул. Прилуцька, 12 повний демонтаж 
23. вул. В. Стуса, 67 повний демонтаж 
24. вул. Свободи, 4 частковий демонтаж (дерев`яний 

будиночок, розламана альтанка, 

пісочниця)    
25. вул. Я. Мудрого, 68 повний демонтаж 
26. вул. С. Коршуна, 2 частковий демонтаж ( зламана гірка) 
27. вул. Тріумфальна, 3 повний демонтаж 
28. вул. Тріумфальна, 7 частковий демонтаж ( зламана гірка) 
29. вул. Шкільна, 1 повний демонтаж 
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30. вул. Шкільна, 5 повний демонтаж   
31. вул. Шкільна, 10 повний демонтаж 
32. вул. Дворцова, 18 повний демонтаж 
33. вул. Дворцова, 20 частковий демонтаж ( зламана підвісна 

гойдалка) 
34. вул. Дворцова, 24 частковий демонтаж (погнута сходинка-

павук, конструкція від зламаної 

гойдалки, розламана пісочниця)   
35. вул. Дворцова, 28 повний демонтаж 
36. вул. Паркова, 73 частковий демонтаж (зламані гойдалки, 

погнута металева конструкція та 

гімнастична сходинка) 
37. вул. Південна, 7 повний демонтаж 
38. вул. М. Приймаченко, 1 частковий демонтаж (металева 

конструкція від зламаної гойдалки та 

розламана пісочниця) 
39. вул. Кирилкіна, 26 повний демонтаж 
40. вул. Транспортна, 7 повний демонтаж 
41. вул. Магнітогорська, 10 повний демонтаж 
42. вул. Куінджи, 18 повний демонтаж 
43. вул. Кирилкіна, 13 повний демонтаж 
44. вул. Я. Мудрого, 9 повний демонтаж 
45. вул. Я. Мудрого, 6 повний демонтаж 
46. вул. Об`їзна, 14 та В. Шеймана, 33 повний демонтаж 
47. вул. Об`їзна, 10 повний демонтаж 
48. вул. Дружби, 19 повний демонтаж 
49. вул. Дружби, 15, 17 частковий демонтаж ( погнута 

гімнастична сходинка) 
50. вул. Героїв Небесної Сотні, 43 повний демонтаж 
51. вул. Героїв Небесної Сотні, 29 повний демонтаж 
52. вул. В. Шеймана, 20 повний демонтаж 
53. вул. В. Шеймана, 7 повний демонтаж 
54. вул. 5 Липня, 8 повний демонтаж 
55. вул. 5 Липня, 1 частковий демонтаж ( гірка, зламані та 

погнуті гойдалки, конструкція від 

зламаної каруселі) 
56. вул. Центральна, 3 повний демонтаж 
57. вул. К. Гампера, 18 повний демонтаж 
58. вул. К. Гампера, 13 повний демонтаж 
59. вул. Лікарська, 3 повний демонтаж 

 
60. вул. Л. Хохленко, 3 частковий демонтаж ( зламана карусель 

та гірка) 
 

61. вул. Лікарська, 23 повний демонтаж 
 

62. вул. Лікарська, 17 частковий демонтаж (зламана 

гімнастична сходинка) 
 

63. вул. Проїзна, 116 частковий демонтаж ( погнуті 
гімнастичні сходинки, розламана 

пісочниця, розламана альтанка та 
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конструкції від зламаної гойдалки) 

 
64. вул. Проїзна, 149 частковий демонтаж  металева 

конструкція від зламаної гойдалки, 

розламана пісочниця, погнута металева 

конструкція) 
65. вул. Лікарська, 29, 31 частковий демонтаж (зламана гойдалка-

балансир,іржава гімнастична сходинка,  
металеві конструкції)   

66. вул. О. Тихого, 110 частковий демонтаж ( зламана металева 

конструкція для гри в баскетбол) 
67. вул. Старогородська, 16 повний демонтаж 
68. проспект Металургів, 9 повний демонтаж 
69. вул. Лікарська, 25 а частковий демонтаж ( зламана гірка,  

конструкція від зламаної гойдалки, 

зламана підвісна гойдалка зі сходинками) 
70. вул. С. Крушельницької, 7 повний демонтаж  
71. вул. Д. Мазура, 100 повний демонтаж 
72. вул. Д. Мазура, 98 повний демонтаж 
73. вул. Д. Мазура, 45 повний демонтаж 
74. вул.  Лікарняна, 49 повний демонтаж 
75. вул. Ринкова, 11 повний демонтаж 

 
 
 
 

Керуючий справами                                                                                 Ірина СЛАВИНСЬКА 

 

Начальник управління                                                                            Андрій ЛІТВІНЕНКО 

 

 

 


