
Про надання дозволу на списання об'єктів права комунальної власності, які 

перебувають в господарському віданні комунального підприємства  

“Міжнародний аеропорт Запоріжжя” 

Керуючись ст.59, ст.60 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Положенням про порядок списання майна, яке належить на праві 

комунальної власності територіальній громаді міста Запоріжжя, затвердженим 

рішенням Запорізької міської ради від 05.10.2011 №80 (зі змінами), враховуючи 

звернення та документи, надані комунальним підприємством “Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя”, протокол засідання постійно діючої комісії з визначення 

доцільності списання майна комунальної власності від 06.05.2019 №16, 

виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на списання об’єктів права комунальної власності, які 

перебувають в господарському віданні комунального підприємства 

“Міжнародний аеропорт Запоріжжя” та розташовані по вул.Блакитна,4 згідно з 

додатком до рішення.  

2. Комунальному підприємству “Міжнародний аеропорт Запоріжжя”: 

2.1 Списати та демонтувати об’єкти права  комунальної власності згідно з 

додатком до рішення.  

2.2. Матеріали, які придатні для подальшого використання, опри-

буткувати. Вторинну сировину, непридатну для подальшого використання, 

здати установам, що здійснюють її збирання. 

2.3. Кошти, отримані від реалізації необоротних активів, інших 

матеріальних цінностей, за здачу вторинної сировини у вигляді брухту і 

відходів (чорні, кольорові метали) при списанні майна, яке перебуває в 

господарському віданні комунального підприємства, перераховуються до 

спеціального фонду бюджету міста (бюджету розвитку): отримувач - УК у 

м.Запоріжжі / Запоріжжя/ 31030000,  ЄДРПОУ - 38025409,  МФО - 899998, банк 

отримувача (ГУДКСУ) Казначейство України (ЕАП), код платежу - 31030000 

“Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та 

майна, що перебуває в комунальній власності”, рахунок - №31512905008002. 

2.4. Надати до департаменту комунальної власності та приватизації 

Запорізької міської ради звітні документи про виконання пунктів 2.1.-2.3. 

даного рішення. 

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

Мішка С.М. 

Міський голова 

 

     В.В.Буряк 

 



 
Додаток 

        до рішення виконавчого  
        комітету міської ради 
         _____________№______ 
   

Перелік 

об’єктів  права комунальної власності, які перебувають в господарському 

віданні  комунального підприємства “Міжнародний аеропорт Запоріжжя”, 

розташовані по вул.Блакитна,4  та підлягають списанню 

 

№ 

з/

п 

Найменування 
Рік  

побудови 

Інв. 

номер 

Первісна 

вартість, 

грн. 

Залишкова 

вартість, грн. 

1 Резервуар РВС 1975 010028 63994,00 0,00 

2 Резервуар РВС 1975 010029 63992,00 0,00 

 

 

 
Директор департаменту  
комунальної власності та  
приватизації Запорізької  
міської ради                                                                                    О.П.Забутний 
 

 

 
 
Керуючий справами 
виконкому ради                                                                              Р.А.Омельянович 

 


