
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ
____17.06.2020_______                                                                  №_____213_______

 м. Лиман

Про хід  виконання  розпорядження

міського  голови від  10.03.2020  №156

“Про  обстеження  дитячих  ігрових

майданчиків,  розташованих  на

території  Лиманської  об'єднаної

територіальної громади”

З метою забезпечення належного утримання та безпечної життєдіяльності під

час  експлуатації  дитячих  ігрових  майданчиків  на  території  Лиманської  об'єднаної

територіальної  громади,  комплексної  підготовки  до  весняно-літнього  періоду  2020

року та усунення травматизму, розглянувши інформацію про проведену роботу щодо

обстеження дитячих ігрових майданчиків від КП “Лиманська СЄЗ”, КП “Лиманський

“Зеленбуд””,  Центру  соціально-психологічної  реабілітації  дітей  міста  Лиман  та

Управління  освіти,  молоді  та  спорту,  відповідно  до  Наказу  Державного  комітету

України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. № 154 “Про

затвердження  Порядку  проведення  ремонту  та  утримання  об'єктів  благоустрою

населених  пунктів”,  на  виконання  Закону  України  “Про  охорону  дитинства”,

керуючись ст.30, ст.40, ст.52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1.  Інформацію  заступника  міського  голови  Лиманської  міської  ради

Муравльової О.М. про хід виконання розпорядження міського голови від  10.03.2020

№156 “Про обстеження дитячих ігрових майданчиків,  розташованих на  території

Лиманської об'єднаної територіальної громади” прийняти до відома (додається).

2.  Рекомендувати  керівникам  КП  “Лиманський  “Зеленбуд”,  КП  “Лиманська

СЄЗ”, Центру соціально-психологічної реабілітації дітей міста Лиман та Управління

освіти, молоді та спорту:

2.1  щоквартально  проводити  роботу  щодо  обстеження  дитячих  ігрових

майданчиків

2.2 усунути недоліки, які були виявлені під час обстеження дитячих ігрових

майданчиків.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                       П.Ф. Цимідан



Додаток

до рішення виконавчого комітету

від_17.06.2020____№__213_______

Перелік обстежених дитячих майданчиків станом на 10.04.2020 р.

В комунальній власності Лиманської об'єднаної територіальної громади знаходяться

87 одиниць дитячих ігрових майданчиків, які знаходяться за наступними адресами:

№

п/
п

Найменування
Місцезнаходженн

я
Стан

майданчиків
Балансоутримувач

1
Дитячий ігровий

майданчик

м.Лиман,

пров.Телеграфний

(біля скверу

Афганців)

На пружинних

гойдалках відсутні

гойдалки.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

2
Дитячий ігровий

майданчик

м.Лиман,

пров.Телеграфний

(біля кафе

"Замок")

Стан задовільний
КП “Лиманський

“Зеленбуд””

3
Дитячий ігровий

майданчик

м.Лиман,

вул.К.Гасієва 37
Стан задовільний

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

4
Дитячий ігровий

майданчик

м.Лиман,

вул.Деповська 17

Зламана підвісна

двомісна гойдалка.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

5
Дитячий ігровий

майданчик

м.Лиман, м-

н.Лісний,

пров.Лісний 2

На гойдалці

балансир відсутня

гойдалка.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

6
Дитячий ігровий

майданчик

м.Лиман,

пров.Грушевськог

о, вул.Комунальна

(біля швидкої

допомоги)

На ігровому

будиночку

відсутній дах,

деякі елементи

потребують

поточного

ремонту.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

7
Дитячий ігровий

майданчик

м.Лиман,

пров.Грушевськог

о 22а/22б

Карусель 6-ти

місна потребує

ремонту, на

альтанці відсутній

дах, на одномісній

підвісній гойдалці

відсутня гойдалка.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

8
Дитячий ігровий

майданчик

м.Лиман, парк

ім.Кизима
Стан задовільний

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

9
Дитячий ігровий

майданчик

м.Лиман,

вул.Пушкіна 9а
Стан задовільний

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

10
Дитячий ігровий

майданчик

м.Лиман,

вул.Пушкіна 7а

На двох гойдалках

балансир відсутні

КП “Лиманський

“Зеленбуд””



гойдалки, на

старій гірці

зламаний дах,

потрібен поточний

ремонт деяких

елементів.

11
Дитячий ігровий

майданчик

м.Лиман,

вул.Петропавлівсь

ка 2, (біля

автобусної

зупинки

"Приозерна")

Одна карусель

зламана, одна

карусель засипана

піском, на

пружинній

гойдалці відсутня

гойдалка.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

12
Дитячий ігровий

майданчик

м.Лиман,

вул.Підстепна 26
Стан задовільний

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

13
Дитячий ігровий

майданчик

м.Лиман,

вул.Одеська 91-93
Стан задовільний

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

14
Дитячий ігровий

майданчик

м.Лиман,

вул.Левадна 127-

132

На альтанці

зламаний дах,

відсутні 6 секцій

огорожі.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

15
Дитячий ігровий

майданчик

м.Лиман,

вул.Театральна

(біля ЗОШ №5)

Гойдалки на

пружині

потребують

заміни.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

16
Дитячий ігровий

майданчик

м.Лиман,

вул.Головна

Зламані спортивні

бруси та спинка

лавочки.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

17
Дитячий ігровий

майданчик

с.Діброва,

вул.Головна 1д
Стан задовільний

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

18
Дитячий ігровий

майданчик

с.Озерне,

вул.Лугова 18 а

Потрібна

пісочниця

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

19
Дитячий ігровий

майданчик

с.Крива Лука,

вул.Центральна

33а

Стан задовільний
КП “Лиманський

“Зеленбуд””

20
Дитячий ігровий

майданчик

с.Ямпіль,

вул.Леваневського

1

На альтанці

зламаний дах,

потрібно

доповнити

елементи огорожі.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

21
Дитячий ігровий

майданчик

с.Зарічне,

вул.Леніна 46

Потрібна

пісочниця та

елементи огорожі.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

22
Дитячий ігровий

майданчик

с.Зарічне,

вул.Широка 1-2
Стан задовільний

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

23 Дитячий ігровий с.Зарічне, м- Потрібен КП “Лиманський



майданчик н.Ю.Гагаріна

поточний ремонт

усіх елементів, на

лавочках зламані

бильця, на

ігровому

комплексі відсутнє

баскетбольне

кільце, на одній

гойдалці балансир

зламане сидіння.

“Зеленбуд””

24
Дитячий ігровий

майданчик

с.Зарічне,

вул.Василькова 6

Потрібно

доповнити

майданчик

ігровими

елементами, та

зробити огорожу.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

25
Дитячий ігровий

майданчик

с.Торське,

вул.Центральна

172

Потребує заміни

одна сексція

огорожі.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

26
Дитячий ігровий

майданчик

с.Ямполівка,

вул.Центральна

(біля церкви)

Частково зламана

кришка пісочниці,

Потрібно

доповнити

елементи огорожі.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

27
Дитячий ігровий

майданчик

с.Терни,

вул.Землянського

1 (біля церкви)

Стан задовільний
КП “Лиманський

“Зеленбуд””

28
Дитячий ігровий

майданчик

с.Іванівка,

вул.Українська 48
Потрібна огорожа.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

29
Дитячий ігровий

майданчик

с.Колодязі,

вул.Шевченко

Зламана одна

гойдалка на

підвісній

подвійній

гойдалці, потрібна

огорожа.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

30
Дитячий ігровий

майданчик

с.Ставки,

вул.Шевченко

(біля ДК)

Стан задовільний
КП “Лиманський

“Зеленбуд””

31
Дитячий ігровий

майданчик

с.Старий Караван,

пров.Кримський 7
Потрібна огорожа.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

32
Дитячий ігровий

майданчик

с.Щурове (біля

мед.пункту)
Стан задовільний

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

33
Дитячий ігровий

майданчик

с.Дробишеве,

вул.Слобожанська

(біля

маг.Сонячний)

Стан задовільний
КП “Лиманський

“Зеленбуд””



34
Дитячий ігровий

майданчик

с.Дробишеве,

вул.Державна

(біля ФАП) 

Всі елементи

потребують

заміни.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

35
Дитячий ігровий

майданчик

с.Дробишеве,

вул.Університецьк

а 1

На ігровому

комплексі відсутня

одна підвісна

гойдалка.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

36
Дитячий ігровий

майданчик

с.Новоселівка,

вул.Кірова 1а (біля

магазину

"Теремок")

Потребує

поточного

ремонту.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

37
Дитячий ігровий

майданчик

с.Новоселівка,

вул.Кірова 1а (біля

магазину

"Теремок")

Стан задовільний
КП “Лиманський

“Зеленбуд””

38
Дитячий ігровий

майданчик

с.Ярова,

вул.Кооперативна

(біля сільради)

На альтанці

зламаний дах.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

39
Дитячий ігровий

майданчик

с.Соснове (біля

залізної дороги)

Зламана кришка

пісочниці.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

40
Дитячий ігровий

майданчик

с.Олександрівка

(на території

школи)

Зігнута гойдалка

балансир, зламана

підвісна одномісна

гойдалка.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

41
Дитячий ігровий

майданчик

с.Яцьке,

вул.Свободи 10

Зламана кришка

пісочниці, на

одній лавочці

зламана спинка.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

42
Дитячий ігровий

майданчик

с.Рубці,

вул.Центральна 18
Стан задовільний

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

43
Дитячий ігровий

майданчик

с.Рубці,

вул.Центральна 18
Стан задовільний

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

44
Дитячий ігровий

майданчик

с.Лозова,

вул.Шкільна 1

На ігровому

комплексі та на

ігровому

будиночку

відсутній дах.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

45
Дитячий ігровий

майданчик

с.Коровій Яр,

вул.Ветеранів 1

Одна лавочка

зламана.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

46
Дитячий ігровий

майданчик

с.Шандриголове,

вул.Гутченко 161

(біля церкви)

На пісочниці

зламана кришка.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

47
Дитячий ігровий

майданчик
с.Липове Потрібна огорожа.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

48 Дитячий ігровий с.Нове Потребує КП “Лиманський



майданчик

поточного

ремонту, потрібна

огорожа.

“Зеленбуд””

49
Дитячий ігровий

майданчик
с.Нове (біля ДК)

Гойдалка балансир

зігнута, одномісна

підвісна гойдалка

зламана, потрібно

доповнити

огорожу.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

50
Дитячий ігровий

майданчик

с.Рідкодуб,

вул.Центральна 86

Потрібно зробити

огорожу.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

51
Дитячий ігровий

майданчик
с.Карпівка

Майже всі

елементи

потребують заміни

окрім підвісної

гойдалки на

ланцюгах та

гойдалки на

пружині.

КП “Лиманський

“Зеленбуд””

52

Лиманський

навчально-

виховний комплекс

«гімназія –

загальноосвітня

школа І ступеня»

Лиманської міської

ради Донецької

області

вул. Незалежності,

44

м. Лиман,

Донецька область

84406

Ігровий дитячий

майданчик

знаходиться у

задовільному

стані. 

Управління освіти,

молоді та спорту

53

Лиманський

навчально-

виховний комплекс

"Загальноосвітня

школа І-ІІ ступеня

– дошкільний

навчальний заклад"

№1 Лиманської

міської ради

Донецької області

вул. Шевченка, 

12-А , м. Лиман, с-

ще Ставки,

Донецька область

84452

Обладнання на

ігровому

майданчику

знаходиться в

задовільному

стані.

Управління освіти,

молоді та спорту

54 Новоселівський

навчально-

виховний комплекс

«загальноосвітня

школа І-ІІІ

ступенів-

дошкільний

навчальний заклад»

Лиманської міської

вул. Шкільна, 1

смт. Новоселівка,

Лиманський р-н,

Донецька область

84431

Обладнання на

майданчику

знаходиться в

задовільному

стані.

Управління освіти,

молоді та спорту



ради Донецької

області

55

Ямпільський

навчально -

виховний комплекс

"загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів

- дошкільний

навчальний заклад"

Лиманської міської

ради Донецької

області 

вул. Миру, 10

с-ще Ямпіль,

Лиманський р-н,

Донецька область

84461

Обладнання

знаходиться в

задовільному

стані.

Управління освіти,

молоді та спорту

56

Ярівська

загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів

Лиманської міської

ради Донецької

області

вул.

Кооперативна, 2-

А, Лиманський р-

н,

с-ще Ярова

Донецька область,

84432

Обладнання

знаходиться в

задовільному

стані. 

Управління освіти,

молоді та спорту

57

Навчально-

виховний комплекс

с-ща Нове

"загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів

- дошкільний

навчальний заклад"

Лиманської міської

ради Донецької

області

вул. Молодіжна, 2

с-ще Нове,

Лиманський р-н,

Донецька область

84422

Обладнання

знаходиться в

задовільному

стані.

Управління освіти,

молоді та спорту

58

Тернівський

навчально-

виховний комплекс

"загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів

- дошкільний

навчальний заклад"

Лиманської міської

ради Донецької

області

вул. Землянського,

2

с. Терни,

Лиманський р-н,

Донецька область

84440

Обладнання на

дитячому

майданчику

знаходиться в

задовільному

стані. 

Управління освіти,

молоді та спорту

59 Торський

навчально-

виховний комплекс

"загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів

- дошкільний

навчальний заклад"

Лиманської міської

вул. Роднікова 17-

А

с. Торське,

Лиманський р-н,

Донецька область 

84444

Обладнання на

дитячому

майданчику

знаходиться в

задовільному

стані. 

Управління освіти,

молоді та спорту



ради Донецької

області

60

Коровоярський

навчально-

виховний комплекс

"загальноосвітня

школа І-ІІ ступенів

- дошкільний

навчальний заклад"

Лиманської міської

ради Донецької

області

вул. Спортивна, 22

с. Коровій Яр,

Лиманський р-н,

Донецька область

84413

Обладнання

знаходиться в

задовільному

стані.

Управління освіти,

молоді та спорту

61

Лозівський

навчально-

виховний комплекс

"загальноосвітня

школа І-ІІ ступенів

- дошкільний

навчальний заклад"

Лиманської міської

ради Донецької

області

вул. Шкільна, 1

с. Лозова,

Лиманський р-н,

Донецька область

84412

Обладнання

знаходиться в

задовільному

стані.

Управління освіти,

молоді та спорту

62

Олександрівський

навчально -

виховний комплекс

"загальноосвітня

школа І ступеня -

дошкільний

навчальний заклад"

Лиманської міської

ради Донецької

області

вул. Шевченка, 10

с. Олександрівка

Донецька область

84433

Дитячий

майданчик

знаходиться на

балансі Ярівської

громади.

Обладнання в

задовільному

стані.

Управління освіти,

молоді та спорту

63

Дошкільний

навчальний заклад

№ 1 Лиманської

міської ради

Донецької області

вул. Грушевського,

5

Донецька обл., м.

Лиман, 84400

Обладнання

знаходиться в

задовільному

стані.

Управління освіти,

молоді та спорту

64

Дошкільний

навчальний заклад

№ 2 Лиманської

міської ради

Донецької області

вул. Незалежності,

66

Донецька обл., м.

Лиман, 84400

Обладнання

дитячих ігрових

майданчиків

знаходиться в

задовільному

стані. 

Управління освіти,

молоді та спорту

65 Дошкільний

навчальний заклад

№ 3 Лиманської

міської ради

вул. Костянтина

Гасієва, 22-А,

Донецька обл., м.

Лиман, 84404

Обладнання на

дитячих

майданчиках

знаходиться в

Управління освіти,

молоді та спорту



Донецької області
задовільному

стані.

66

Дошкільний

навчальний заклад

№ 4 Лиманської

міської ради

Донецької області

вул.

Привокзальна, 

7-А, Донецька

обл., м. Лиман,

84404

Обладнання

знаходиться в

задовільному

стані.

Управління освіти,

молоді та спорту

67

Дошкільний

навчальний заклад

№ 6 Лиманської

міської ради

Донецької області

вул.

Слобожанська, 85

Донецька обл., м.

Лиман, 84400

Обладнання

знаходиться в

задовільному

стані. 

Управління освіти,

молоді та спорту

68

Дошкільний

навчальний заклад

№ 7 Лиманської

міської ради

Донецької області

вул. Костянтина

Гасієва, 36-А

Донецька обл., м.

Лиман, 84404

Обладнання

знаходиться в

задовільному

стані.

Управління освіти,

молоді та спорту

69

Дошкільний

навчальний заклад

№ 8 Лиманської

міської ради

Донецької області

вул.

Петропавлівська,8

0

Донецька обл., м.

Лиман, 84403

Старий павільйон

потребує

демонтажу. Інше

обладнання на

дитячому

майданчику

знаходиться в

задовільному

стані. 

Управління освіти,

молоді та спорту

70

Дошкільний

навчальний заклад

№ 10 Лиманської

міської ради

Донецької області

вул. Оборони, 2-А

Донецька обл., м.

Лиман, 84402

Обладнання

знаходиться в

задовільному

стані. 

Управління освіти,

молоді та спорту

71

Дошкільний

навчальний заклад

с-ща Дробишеве

Лиманської міської

ради Донецької

області

вул.

Слобожанська,

39б

с-ща. Дробишеве,

Лиманський р-н,

Донецька обл.,

84450

Обладнання

знаходиться в

задовільному

стані. 

Управління освіти,

молоді та спорту

72

Дошкільний

навчальний заклад

с-ща Зарічне

Лиманської міської

ради Донецької

області

пл.-ща. Ю.

Гагаріна, 5а

с-ще. Зарічне,

Лиманський р-н,

Донецька обл.,

84442

Обладнання

знаходиться в

задовільному

стані. 

Управління освіти,

молоді та спорту

73

Дошкільний

навчальний заклад

с-ща Ярова

вул. Івана Труша,

16

с-ще. Ярова,

Обладнання

знаходиться в

задовільному

Управління освіти,

молоді та спорту



Лиманської міської

ради Донецької

області

Лиманський район

Донецька обл.,

84432

стані.

74

Дошкільний

навчальний заклад

с. Рубці Лиманської

міської ради

Донецької області

вул. Центральна,

12а

с. Рубці,

Лиманський р-н,

Донецька обл.,

84411

Обладнання

знаходиться в

задовільному

стані.

Управління освіти,

молоді та спорту

75

Дошкільний

навчальний заклад 

с. Шандриголове

Лиманської міської

ради Донецької

області

пров. Гутченка,

11,

с. Шандриголове,

Лиманський р-н,

Донецька обл.,

84430

Обладнання

знаходиться в

задовільному

стані. 

Управління освіти,

молоді та спорту

76
Дитячий ігровий

майданчик

вул. Студентська,

№ 11, 13

Потребує ремонту

дерев’яний грибок

з пісочницею,

ремонт покрівлі на

металевій гірці,

заміну дерев’яних

брусків на

лавочках,

завезення піску

КП “Лиманська СЄЗ”

77
Дитячий ігровий

майданчик
вул.К.Гасієва, 37А

Потребує ремонту

покрівля грибка з

дерева з

пісочницею

КП “Лиманська СЄЗ”

78
Дитячий ігровий

майданчик
вул.К.Гасієва, 32

Потребує

встановлення

пісочниці,

відсутня перила на

металевій гірці,

відсутня качеля і

два підшипника,

на одній з лав

відсутній брус

сидіння

КП “Лиманська СЄЗ”

79
Дитячий ігровий

майданчик
вул.К.Гасієва, 24

Потребує ремонту

металева огорожа,

відсутні два

підшипника на

качелях, заміна

брусків на

сидіннях лавочки,

фарбування та

завезення піску

КП “Лиманська СЄЗ”



80
Дитячий ігровий

майданчик

вул. Слов’янська,

3

Потребує

встановлення

пісочниці,

відсутня перила на

драбині

КП “Лиманська СЄЗ”

81
Дитячий ігровий

майданчик
вул. Оборони, 3А

Потребує

встановлення

пісочниці, заміни

дерев’яного

елементу

гойдалки, заміни

дерев’яних брусків

на сидіннях

лавочки

КП “Лиманська СЄЗ”

82
Дитячий ігровий

майданчик
вул. Оборони, 6А

Потребує ремонту

дерев’яна покрівля

грибка з

пісочницею,

встановлення

покрівлі на

металевій гірці,

заміни дерев’яних

елементів спинки

та сидіння на

стінці перелазі з

гойдалкою,

ремонту спинки

сидіння на

гойдалці-

балансирі,

встановлення два

бруска сидіння на

дерев’яних лавках

КП “Лиманська СЄЗ”

83
Дитячий ігровий

майданчик

пров.

Грушевського,

22Б-вул. Мічуріна,

32

Потребує

демонтажу

карусель, горка

металева, заміни

залізних

перекладин на

гойдалках

КП “Лиманська СЄЗ”

84
Дитячий ігровий

майданчик
вул. К.Гасієва, 19

Потребує заміну

елементів

дерев’яної огорожі

КП “Лиманська СЄЗ”

85
Дитячий ігровий

майданчик

вул.

Привокзальна, 24

Потребує

встановлення 4

пролетів металевої

огорожі, ремонт

КП “Лиманська СЄЗ”



дерев’яної

покрівлі грибка з

пісочницею, стінка

перелаз з

гойдалкою

потребує

встановлення двох

підшипників і

гойдалки, ремонт

спинки на

гойдалці-

балансирі, заміни

дерев’яного

бруска на лавці

86
Спортивний

майданчик
вул. Свободи, 104 Стан задовільний

Центр соціально-

психологічної

реабілітації дітей м.

Лиман

87 Ігровий майданчик вул. Свободи, 104

Потребує

демонтажу

гойдалка

дерев’яна

Центр соціально-

психологічної

реабілітації дітей м.

Лиман

Всього  обстежено  87  майданчиків,  в  т.ч.  39  —  в  задовільному  стані,  48  -

потребують проведення ремонтних робіт.

Майданчики, на яких під час обстеження були виявлені недоліки, в місячний

термін провести усунення недоліків організаціями, на балансі яких вони знаходяться.

В.о. начальника відділу

житлово-комунального господарства І.В. Сердюк

Керуючий справами Р.О. Малий


