
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 ___ сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
2020     Мукачево     № 

 
Про надання дозволу на списання основних засобів комунального 
підприємства 
 

Розглянувши звернення директора Мукачівського міського 
комунального підприємства «Мукачівводоканал» (Федорняк І.) від 19.10.2020 
року №637 про списання основних засобів у зв’язку з непридатністю їх для 
подальшої експлуатації, відповідно до Положення про порядок списання 
майна комунальної власності Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади, затвердженого рішенням 74-ї сесії Мукачівської міської ради від 
20.02.2020 року № 1800, враховуючи рекомендації постійних комісій: з питань 
комунальної власності та земельних відносин (протокол №__ від __.__.2020 
р.), з питань бюджету та регламенту (протокол №__  від __.__.2020 р.), 
керуючись ст.25, ч.1 ст. 59, ст.60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Дозволити Мукачівському міському комунальному підприємству 
«Мукачівводоканал» списати та зняти з комунального балансу основні засоби 
згідно додатку. 

2. Директору Мукачівського міського комунального підприємства 
«Мукачівводоканал» надати Управлінню міського господарства Мукачівської 
міської ради у письмовій формі інформацію щодо використання отриманих 
коштів від списання основних засобів, вказаних у додатку до цього рішення, у 
місячний термін з моменту списання. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
начальника Управління міського господарства Мукачівської міської ради  
Н. Сухан та постійну комісію з питань комунальної власності та земельних 
відносин. 
 
 
Міський голова              А.БАЛОГА



Додаток   
до рішення ___сесії 

Мукачівської міської ради   
8-го скликання  

__.__.2020 р. №____ 
 
 
 

 
Перелік основних засобів 

Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівводоканал», 
 які підлягають списанню 

 
 

№ 
п/п 

Найменування основних 
засобів 

Інвентар
ний 

номер 

Рік 
випуску 
(вводу в 
експлуа
тацію 

або 
виготов
лення) 

Балансов
а 

вартість 
(грн.) 

Сума 
нарахова

ного 
зносу 
(грн.) 

Зали
шков

а 
варті
сть 

(грн.) 

1.  
Спец-автомашина Іж-2715 
Фургон малотонажний В-
ІЖ-27-15 50764 РТ 

10534317     1987 17301,02 17301,02 0,00 

2.  
Тротуарна прибиральна 
машина Трактор Т-16 75-
54 ЗА 

10534315     1987 6128,40 6128,40 0,00 

3. 

Екскаватор АТЕК-851 дер 
ном №83-20 ЗА ( зіп-1 шт. 
запасне колесо-1шт) ( тех 
паспорт №063253)  

10534308     1999 380000,00 380000,00 0,00 

4. 
Тротуарна прибиральна 
машина  Трактор Т-25 83-
02 ЗА 

10534316      1992 37351,02 37351,02 0,00 

5. 
Тротуарна прибиральна 
машина  Трактор Т-25 75-
55 ЗА 

10534313     1989 3746,92 3746,92 0,00 

Загальна вартість 
444527,36 444527,36 0,00 

 
 
Секретар міської ради                         Я. ЧУБИРКО 

 
 
 
 

 


