
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про передачу в господарське відання комунальному підприємству 
“Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів” майна комунальної 
власності – проїзних частин доріг вулиць, які розташовані на території 
Хортицького району м. Запоріжжя  
 

 

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

Україні”, Цивільним кодексом України, ст. 136, ст. 137 Господарського кодексу 

України, розглянувши звернення районної адміністрації Запорізької міської 

ради по Хортицькому району, згоду комунального підприємства 

“Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів” та висновки 

департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради, 

виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

          1. Вилучити з оперативного управління районної адміністрації 

Запорізької міської ради по Хортицькому району та передати в господарське 

відання комунальному підприємству “Експлуатаційне лінійне управління 

автомобільних шляхів” майно комунальної власності - проїзні частини доріг 

вулиць, які розташовані на території Хортицького району м.Запоріжжя, згідно з 

додатком до рішення. 

2. Доручити районній адміністрації Запорізької міської ради по 

Хортицькому району передати, а комунальному підприємству “Експлуатаційне 

лінійне управління автомобільних шляхів” прийняти в господарське відання 

майно комунальної власності, зазначене в пункті 1 даного рішення.  

 3. Зобов’язати комунальне підприємство “Експлуатаційне лінійне 

управління автомобільних шляхів” надати до департаменту комунальної 

власності та приватизації  Запорізької міської ради інформацію про виконання 

пункту 2 цього рішення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського  голови  з питань діяльності  виконавчих  органів  ради  Олександра 

Константинова. 

 

 
Секретар міської ради      Анатолій КУРТЄВ  
 

 

 

 



 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 
“Про передачу в господарське відання комунальному підприємству 

“Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів” майна комунальної 
власності – проїзних частин доріг вулиць, які розташовані на території  

Хортицького району м. Запоріжжя”   
 

 
До виконавчого комітету Запорізької міської ради надійшло звернення   

районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району щодо 

передачі в господарське відання КП “ЕЛУАШ” проїзних частин доріг вулиць, 

які розташовані на території Хортицького району. 

З урахуванням спеціалізації та виробничих потужностей КП “ЕЛУАШ”, з 

метою належного утримання та обслуговування об’єктів благоустрою, 

враховуючи висновок департаменту інфраструктури та благоустрою 

Запорізької міської ради, департаментом комунальної власності та приватизації 

міської ради підготовлено проект рішення виконкому міської ради “Про 

передачу в господарське відання комунальному підприємству “Експлуатаційне 

лінійне управління автомобільних шляхів” майна комунальної власності – 

проїзних частин доріг вулиць, які розташовані на території Хортицького району 

м. Запоріжжя”, який вноситься на розгляд чергового засідання виконавчого 

комітету Запорізької міської ради. 

 

 
Директор департаменту  
комунальної власності та  
приватизації міської ради                                        Олександр ЗАБУТНИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Додаток  
до рішення виконавчого 
комітету міської ради 
_____________ № _____ 

 

Перелік 

майна комунальної власності – проїзних частин доріг, розташованих на території Хортицького району м. Запоріжжя,  

які підлягають передачі в господарське відання комунальному підприємству  

“Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів” 

№ 

з/п 

Найменування  

місце розташування 
Інвентарний номер 

Одиниця виміру, 

кв.м 

 

Первісна 

вартість, грн 

Залишкова 

вартість, грн 

1 2 3 4 5 6 

1 Проїзна частина дороги  

вул. Василя Сергієнка 

1013300020 52 000 614 975,00 0 

2 Проїзна частина дороги  

вул. Василя Стуса 

1013300031 20 117,9 154 641,00 0 

3 Проїзна частина дороги  

вул. Героїв 93-ї бригади 

1013300018 14 162,8 242 104,00 0 

4 Проїзна частина дороги  

пр. Інженера Преображенського 

1013300016 42 000 588 155,00 0 

5 Проїзна частина дороги  

вул. Козака Бабури 

1013300019 12 200 136 553,00 0 

6 Проїзна частина дороги  

вул. Новгородська 

1013300022 7 350 66 490,00 0 

7 Проїзна частина дороги  

Хортицьке шосе 

1013300032 40 981 543 337,00 0 

8 Проїзна частина дороги  

пр. Ювілейний 

1013300017 55 500 367 150,00 0 



1 2 3 4 5 6 

9 Проїзна частина дороги від ІІ 

мосту Преображенського до 

залізничного переїзду 

1013300029 37 500 228 059,00 0 

 

10 Проїзна частина дороги по ІІ 

мосту Преображенського через  

р. Дніпро 

1013300025 3 500 25 196,00 0 

11 Проїзна частина дороги  

вул. Воронезька 

1013300030 20 900 255 431,00 0 

12 Проїзна частина дороги  

вул. Ентузіастів 

1013300028 9 100 278 811,00 0 

13 Проїзна частина дороги  

вул. Запорізького козацтва 

1013300084 19 500 277 962,00 0 

14 Проїзна частина дороги  

вул. Курузова 

1013300144 9 800 2 235 422,00 1 555 480,94 

15 Проїзна частина дороги  

вул. Маршала Судця 

1013300024 14 735 1 087 502,00 612 468,94 

16 Проїзна частина дороги  

вул. Рубана 

1013300143 11 592,9 2 675 656,00 1 861 809,60 

17 Проїзна частина дороги  

вул. Чотирнадцятого жовтня 

1013300023 18 080 179 844,00 0 

18 Проїзна частина дороги  

вул. Лахтінська 

1013300021 8 250 100 954,00 0 

19 Проїзна частина дороги  

вул. Світла 

1013300015 13 400 119 593,00 0 

 

 
Директор департаменту комунальної  
власності та приватизації міської ради         Олександр ЗАБУТНИЙ 


