
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про закріплення на праві господарського відання за комунальним 
підприємством “Водоканал” об’єктів права комунальної власності 
 
 

Керуючись ст. 59, ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст. 136 Господарського кодексу України, розглянувши звернення 
комунального підприємства “Водоканал”, для забезпечення проведення 
державної реєстрації права господарського відання на об'єкти нерухомого 
майна, виконавчий комітет Запорізької міської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Закріпити на праві господарського відання за комунальним 
підприємством “Водоканал” об’єкти права комунальної власності згідно з 
додатком до рішення. 

2. Доручити комунальному підприємству “Водоканал” здійснити заходи 
щодо проведення державної реєстрації права господарського відання на об’єкти 
права комунальної власності згідно з додатком до рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Віктора 
Гординського. 
 
 
Секретар міської ради Анатолій КУРТЄВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення виконавчого  

         комітету міської ради 
         ___________№______  

 
Перелік 

об’єктів права комунальної власності, які підлягають закріпленню  
на праві господарського відання за комунальним підприємством “Водоканал” 
№ 
з/п 

Назва Адреса розташування 
Площа, 

кв.м 

1 
Будівля решіток з 
прибудовою  /літ. Д-1,-4/ 

Запорізька область, Запорізький район,  
с. Нижня Хортиця,  

вул. Кооперативна, 21  
594,1 

2 
Цех механічного 
обезводнення осадка  
/літ. Ю/ 

Запорізька область, Запорізький район,  
с. Нижня Хортиця,  

вул. Кооперативна, 21 
174,3 

3 
Трансформаторна підстанція 
/літ. Г/ 

вул. Адмірала Ушакова, 111 31,4 

4 
Грабельне відділення  
/літ. Ж/ 

вул. Адмірала Ушакова, 111 4,8 

5 
Каналізаційно насосна 
станція /літ. Б/ 

площа Запорізька, 1 37,9 

6 Сварочний пост /літ. Е/ вул. Набережна, 39 22,3 
7 Прохідна /літ. Б/ вул. Набережна, 39 27,5 

8 
Механічна майстерня  
/літ. Г/ 

вул. Набережна, 39 114,4 

9 
Камера переключення  
/літ. К/ 

вул. Набережна, 39 109,6 

10 
Камера переключення  
/літ. Л/ 

вул. Набережна, 39 115,7 

11 Будівля /літ. А/ вул. Кам’яногірська, 3а 64,7 
12 Камера /літ. Б/ вул. Стартова, 3ж 152,5 
13 Будівля магазину /літ. А/ вул. Вузлова, 23а 35,4 
14 Будівля складу /літ. А/ вул. Вузлова, 23а 26,5 
15 Склад /літ. Р/ вул. Каховська, 28,30 8,5 

16 
Навіс над автозаправним 
блоком /літ. Ж/  

вул. Каховська, 28,30 74,5 

17 
Будинок коагуляції та 
хлорування /літ. В1-2/ 

вул. Вузлова, 23 345,6 

18 
Прибудова хлордозаторної 
/літ. В4/ 

вул. Вузлова, 23 63,8 

19 
Хлорування зі складом хлору 
/літ. Г2/ 

вул. Вузлова, 23 469,6 

20 
Прибудова хлордозаторної зі 
складом хлора /літ.Г5-2/ 

вул. Вузлова, 23 119,9 

 
 
Директор департаменту  
комунальної власності та  
приватизації Запорізької  
міської ради          Олександр ЗАБУТНИЙ 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проєкту рішення виконавчого комітету міської ради 

“Про закріплення на праві господарського відання за комунальним 
підприємством “Водоканал” об’єктів права комунальної власності” 

 
 
 

До виконавчого комітету Запорізької міської ради надійшло звернення від 
комунального підприємства “Водоканал” про закріплення за підприємством на 
праві господарського відання об’єктів нерухомого майна, які перебувають на 
його балансі. 

У зв’язку з проведенням КП “Водоканал” технічної інвентаризації 
об’єктів права комунальної власності та внесення відповідних коригувань до 
бухгалтерського обліку підприємства, для забезпечення належного утримання 
та обслуговування об’єктів нерухомого майна необхідним є закріплення їх на 
праві господарського відання за КП “Водоканал”. 

Керуючись ст. 59, ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст. 136 Господарського кодексу України, розглянувши звернення КП 
“Водоканал”, враховуючи висновок департаменту з управління житлово-
комунальним господарством Запорізької міської ради, департаментом 
комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради підготовлено 
відповідний проєкт рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 
“Про закріплення на праві господарського відання за комунальним 
підприємством “Водоканал” об’єктів права комунальної власності, який 
вноситься на розгляд виконавчого комітету міської ради.  
 
 
Директор департаменту  
комунальної власності  
та приватизації Запорізької  
міської ради         Олександр ЗАБУТНИЙ 
 
 


