
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 84 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
22.10.2020     Мукачево     №2055 

 
 
Про  списання з балансу Управління міського господарства Мукачівської 
міської ради багатоквартирного будинку №80 по вул. Токаря Михайла 
 
 Відповідно до статей Закону України «Про особливості здійснення права 
власності у багатоквартирному будинку», постанови Кабінету Міністрів 
України від 20.04.2016 року № 301 «Про Порядок списання з балансу 
багатоквартирних будинків», рішення 74 сесії  Мукачівської міської ради 7-го 
скликання  від 20.02.2020 року № 1801 «Про затвердження Порядку списання з 
балансу Управління міського господарства Мукачівської міської ради 
багатоквартирних будинків», враховуючи рекомендації постійної депутатської 
комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №94 
від 21.10.2020 р.), враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з 
питань житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури та 
транспорту (протокол №79  від 20.10.2020 р.), керуючись ст. 25,ч.1 ст.59, 
Мукачівська міська рада вирішила: 
 
 1. Провести списання багатоквартирного будинку №80 по вул. Токаря 
Михайла з балансу Управління міського господарства Мукачівської міської  
ради. 
 
 2.Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради:  
 2.1. створити відповідну комісію для проведення списання 
багатоквартирного будинку; 
          2.2.затвердити  акт списання  багатоквартирного будинку з балансу; 
2.3. у разі коли у списаному з балансу багатоквартирному будинку окремі 
квартири та/ або нежитлові приміщення не перебувають у приватній власності 
та право державної чи комунальної власності на них не зареєстроване, 
підготувати та винести на розгляд Мукачівської міської ради рішення про 
прийняття  на баланс таких об'єктів  та зареєструвати  право власності на них  в 
установленому законом порядку. 
 



 3. ОСББ “ДОБРОЛІТ” забезпечити належне управління 
багатоквартирним будинком, утримання та експлуатацію спільного майна і 
прибудинкової  території. 
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника Управління 
міського господарства Мукачівської міської ради В. Гасинця та постійну 
депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, будівництва, 
архітектури та транспорту. 
 
 

Міський голова                                                                                       А БАЛОГА 



 
                Додаток 1 

                    до рішення  84 сесії  
Мукачівської міської ради  

                    22.10.2020 р. №2055                                               
                                                       
                                                          С К Л А Д  К О М І С І Ї 
        із списання з балансу Управління міського господарства Мукачівської 

міської ради багатоквартирного будинку  № 80 по вул. Токаря Михайла 
 

Голова комісії: 
Гасинець Вячеслав Омелянович  - начальник Управління міського господарства    
                                                           Мукачівської міської ради        
Секретар комісії: 
Нетребко Тетяна Олексіївна          - головний спеціаліст, кошторисник відділу 
 експлуатації  житлового фонду Управління 
 міського господарства Мукачівської міської
  ради                                                  
Члени комісії: 
 
Бортейчук Юрій Юрійович            - начальник юридичного відділу Мукачівської 
                                                             міської ради (за згодою) 
 
Дзьобак Ольга Семенівна              - начальник відділу бухгалтерського обліку та 
                                                            звітності Управління міського господарства   
                                                            Мукачівської міської ради 
Дебель Едуард Іванович          -директор КП “Комунальне міське БТІ та  
      ЕО” (за згодою) 
 
Лізанець Олександр                        -депутат міської ради (за згодою) 
Олександрович 
 
Полончак Неоніла Михайлівна     - начальник відділу експлуатації 
                                                            житлового фонду УМГ Мукачівської міської   
                                                            ради 
Боднар Мирослав Антонович        -в.о. директора ТОВ “І.Т.В. Сервіс Плюс”  
                (за згодою) 
Алмашій Оксана Володимирівна  -голова правління ОСББ  “Доброліт”” 
             (за згодою) 
Данканич Тетяна Іванівна-              співвласник ОСББ  “Доброліт”,  
 власник квартири №8(за згодою) 
 
 
 
Секретар ради                            І.МАНЯК 

                     
 


