
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 

05.12.2018 № 648 
 
 
Про створення комісії з визначення заходів щодо запобігання та 
ліквідації виникнення аварійних ситуацій на об’єкті «Будівництво 
автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі 
(автомобільна дорога Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через              
м. Кременчук) – Маріуполь «Під’їзд до о. Хортиця (автотранспортна 
магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)»)» та затвердження її складу 
 

Керуючись статтями 6, 13, пунктом 9 частини І статті 39 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою розвитку мережі 
автомобільних доріг загального користування Запорізької області, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:  

 
1. Створити комісію з визначення заходів щодо запобігання та ліквідації 

виникнення аварійних ситуацій на об’єкті «Будівництво автотранспортної 
магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі (автомобільна дорога Н-08 
Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь «Під’їзд 
до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у                            
м. Запоріжжі)»)», (далі – комісія). 

 
2. Затвердити склад комісії, що додається. 
 
3. Департамент промисловості та розвитку інфраструктури 

облдержадміністрації: 
1) організовувати засідання комісії за необхідністю; 
2) сприяти у межах компетенції завершенню будівництва об’єкта 

«Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі 
(автомобільна дорога Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через                   
м. Кременчук) – Маріуполь «Під’їзд до о. Хортиця (автотранспортна 
магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)»)»; 

3) забезпечити підготовку інформації про хід виконання цього 
розпорядження та її надання голові обласної державної адміністрації щороку 
до 25 січня. 
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4. Рекомендувати Службі автомобільних доріг у Запорізькій області: 
1) забезпечити охорону об’єкта незавершеного будівництва з метою 

запобігання розкраданню державного майна на будівництві, уникнення 
ризиків випадкового знищення або пошкодження об’єкта будівництва; 

2) забезпечити своєчасне проведення робіт із будівництва об’єкта 
«Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі 
(автомобільна дорога Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через                   
м. Кременчук) – Маріуполь «Під’їзд до о. Хортиця (автотранспортна 
магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)»)»; 

3) надавати інформацію про результати проведених робіт до 
Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним 
періодом.  

 
5. Рекомендувати виконавчому комітету Запорізької міської ради:  
1) розглянути питання виділення коштів з міського бюджету  

м. Запоріжжя на будівництво об’єкта «Будівництво автотранспортної 
магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі (автомобільна дорога Н-08 
Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь «Під’їзд 
до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у                                  
м. Запоріжжі)»)»; 

2) надавати до Департаменту промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації інформацію щодо стану виконання цього 
розпорядження щопівроку до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом.  

 
6. Визнати   розпорядження  голови облдержадміністрації від 19.10.2018 

№ 558 «Про створення комісії з визначення заходів щодо запобігання та 
ліквідації виникнення аварійних ситуацій на об’єкті «Під’їзд до о. Хортиця 
(автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)» та 
затвердження її складу» таким,  що  втратило  чинність. 
 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови облдержадміністрації Скоблікова В.В. 
 
 
 
Голова          К. БРИЛЬ 
 
 
 


