
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 57 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

23.05.2019            Мукачево    №1394 
 

Про надання дозволу  
на списання основних засобів  
комунального підприємства Мукачівське міське комунальне  
підприємство «Ремонтно-будівельне управління»   
   

Розглянувши лист директора Мукачівського міського комунального 
підприємства «Ремонтно-будівельне управління»  Діус В.В. №134  від              
07.05.2019 року щодо  списання основних засобів у зв’язку з непридатністю їх 
для подальшої експлуатації, відповідно до Положення про порядок списання 
майна комунальної власності територіальної громади м.Мукачева, 
затвердженого рішенням 26-ї сесії 7-го скликання Мукачівської міської ради від 
20.04.2017 року № 655, керуючись ст. 25, ч.1 ст. 59, ч.5 ст. 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань комунальної власності та земельних відносин 
(протокол №51 від 20.05.2019 р.; 21.05.2019 р.; 22.05.2019 р.), міська рада 
вирішила: 

 
1.Надати право директору Мукачівського міського комунального 

підприємства «Ремонтно-будівельне управління»  Діус В.В. списати та зняти з 
комунального балансу основні засоби комунальної організації (установи, 
закладу) згідно додатку 1. 

2. Директору Мукачівського міського комунального підприємства 
«Ремонтно-будівельне управління»  Діус В.В. надати до Управління міського 
господарства виконавчого комітету 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 начальника 
Управління міського господарства виконавчого комітету 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 57 сесії Мукачівської міської 
ради 7-го скликання від 23.05.2019 р. 
№1394 

ПЕРЕЛІК, 
транспортних засобів, що подаються на списання шляхом ліквідації 

Мукачівським міським комунальним підприємством «Ремонтно-будівельне управління» 

№ 
п/п 

Найменування транспортних 
засобів та їх технічна 
характеристика 

Дата ведення в 
експлуатацію 

Інвентарний 
номер 

Первісна балансова 
вартість, грн 

Сума 
нарахованого 
зношення, грн 

Залишкова 
балансова  
вартість, 
грн 

% 
зносу 

Висновок 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. МТЗ-80, державний № 
75-87 ЗА 

1988 
 

101232035 
 

48 241,57 
 

48 241,57 
 

0 100 Підлягає списанню 
шляхом ліквідації 

2. трактор «Беларусь» МТЗ 
320  державний № АО 
08881 

2008 68 96 488,33 96 488,33 0 100 Підлягає списанню 
шляхом ліквідації 

3. ВАЗ 21043, державний 
№ АО 54-92 АК 

2002 10123316 34 141,58 
 

34 141,58 
 

0 100 Підлягає списанню 
шляхом ліквідації 

4. ГАЗ  СА 353 3507, 
державний № 502-93 РТ 

2010 
 

94 7369, 16 7369, 16 0 100 Підлягає списанню 
шляхом ліквідації 

5. ГАЗ 53, державний №03-
14 АІ,  

1991 101231016 31231,98  
 

31231,98  
 

0 100 Підлягає списанню 
шляхом ліквідації 

 
Секретар міської ради                                                                                                                                     І.Маняк 


