
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 57 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

23.05.2019               Мукачево    №1393 
 
Про затвердження  
передавального акту ММКП «Парк» 
 

Розглянувши подання комісії з реорганізації Мукачівського міського 
комунального підприємства «Парк» шляхом приєднання до Мукачівського 
міського комунального підприємства «Ремонтно-будівельне управління», 
відповідно до статей 104-107, 111 Цивільного кодексу України на виконання 
рішення 46 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 27.09.2018 року 
№1138 «Про реорганізацію Мукачівського міського комунального 
підприємства «Парк»   керуючись  ч. 5 ст. 16, п. 30 ч. 1 ст. 26, ч. 5 ст. 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, 
будівництва, архітектури та транспорту (протокол №55  від  21.05.2019 р.), 
Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА : 
 

1.Затвердити передавальний акт Мукачівського міського комунального 
підприємства «Парк» (код ЄДРПОУ 39805037) (акт додається). 
        

2.Мукачівському міському комунальному підприємству «Ремонтно-
будівельне управління» ( код ЄДРПОУ 34850918) (Діус В.) – як 
правонаступнику, прийняти на баланс матеріальні цінності згідно з 
передавальним актом та закріпити на праві господарського відання.                                     
    

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Барчій Е. та постійну депутатську комісію з питань житлово-
комунального господарства, будівництва, архітектури та транспорту.  
 
 
Міський голова          А. Балога   

 
 
 
 
 

 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                            Рішенням 57 сесії 7 скликання 

                                                                             Мукачівської міської ради 
                                                                             23.05.2019 №1393 

 
ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

ММКП «Парк» (код ЄДРПОУ 39805037), який реорганізовується 
шляхом приєднання до ММКП «Ремонтно-будівельне управління» (код 
ЄДРПОУ 34850918). 

 
Ми, що нижче підписалися, члени комісії з реорганізації Мукачівського 

міського комунального підприємства «Парк» (код ЄДРПОУ 39805037). 
 
 Голова комісії: 

 
Діус В.В.                                                    директор ММКП «РБУ» 
 
 Заступник голови комісії:  
 
Герасимович В.В.                                          в.о. директора ММКП «Парк» 

 
 Секретар комісії: 
 
Тишков С.С.                                              головний спеціаліст,  
                                                                                  юрисконсульт УМГ 
 
 Члени комісії: 
 
Басараб О.О.                                  головний бухгалтер ММКП «Парк» 
 
 
Лупяк Я.Я.                                 юрисконсульт ММКП “РБУ” 
 
 
Гонак Ю.І.                                              головний бухгалтер ММКП “РБУ” 
 
 
Гельбич І.І.                                            заступник директора ММКП “РБУ” 
 
 
 
Іванчо Р.Й.      голова постійної депутатської комісії 

з питань                  законності, регламенту, депутатської 
етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій (за 
згодою)  

Лізанець О.О. 



 голова постійної депутатської комісії  з питань           
житлово-комунального господарства, будівництва,    
архітектури та транспорту (за згодою)                                                                                               

    
 

 
Бердишев О.В.                           депутат міської ради (за згодою) 
 
 
 
Кравчук Ю.О.                              депутат міської ради (за згодою) 

 
керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, та рішенням 46 сесії 

Мукачівської міської ради 7-го скликання від 27.09.2018 року №1138 «Про 
реорганізацію Мукачівського міського комунального підприємства «Парк» 
складено цей акт про наступне : 
 Комісією вжито усіх можливих заходів для виявлення та повідомлення 
кредиторів про реорганізацію Мукачівського міського комунального 
підприємства «Парк» ( код ЄДРПОУ 39805037).  
 Мукачівське міське комунальне підприємство «Парк» (код ЄДРПОУ 
39805037) передає своєму правонаступникові – Мукачівському міському 
комунальному підприємству «Ремонтно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 
34850918) все майно, яке обліковується на балансі, всі майнові права, пов’язані 
з майном, що передається, а також майнові права, які хоча і не пов’язані з 
майном підприємства, але належать Мукачівському міському комунальному 
підприємству «Парк» ( код ЄДРПОУ 39805037) відповідно до законодавства та 
правочинів, права власності на всі інші права та обов’язки перед усіма 
боржниками та кредиторам Мукачівського міського комунального 
підприємства «Парк» ( код ЄДРПОУ 39805037). 

Мукачівське міське комунальне підприємство «Ремонтно-будівельне 
управління» (код ЄДРПОУ 34850918) – є правонаступником Мукачівського 
міського комунального підприємства «Парк» (код ЄДРПОУ 39805037) щодо 
його майна, майнових та немайнових прав, прав на рухоме та нерухоме майно, 
інших прав та обов’язків, стосовно всіх боржників та кредиторів підприємства. 

Цей акт є підставою для передачі всієї сукупності майна, майнових прав 
та обов’язків, визначених у балансі Мукачівського міського комунального 
підприємства «Парк» ( код ЄДРПОУ 39805037), на баланс її правонаступника – 
Мукачівського міського комунального підприємства «Ремонтно-будівельне 
управління» ( код ЄДРПОУ 34850918). 
 
 
 

Найменування  № Дт Кт 
Будинки та споруди  103 6652473,24   
Машини та обладнання 104 211977,48   
Інструменти, прилади та інвентар  106 298535,29   



Багаторічні насадження 108 1095304,38   
Інші основні засоби 109 3223065,94   
Малоцінні необоротні матеріальні активи  1122 512922,25   
Інші нематеріальні активи 127 4680,00   
Знос основних засобів 131   3211017,57 
Придбання (виготовлення) основних засобів  152 451502,89   
Сировина й матеріали 201 68774,20   
 Паливо  203 5613,67   
Будівельні матеріали 205 16811,80   
Запасні частини 207 563,00   
 Розрахунки з вітчизняними покупцями 361 127084,48   
 Статутний капітал 401   1028152,28 
Інший додатковий капітал 425   8866316,32 
Непокриті збитки  442 345497,13   
Розрахунки з вітчизняними постачальниками  631   1020,16 
Розрахунки за податками ПДФО 6411 1976,15   
Розрахунки за податками ПДВ 6412 41944,16   
Розрахунки з податку на прибуток 6413 10843,00   
Розрахунки з частка чистого прибутку 6413/1 16485,43   
Розрахунки зввійськового збору 642 362,32   
Розрахунки  за  ЄСВ 651 20089,52   
  Всього 13106506,33 13106506,33 
    

 
 
Відповідно до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, 

розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, яка зареєстрована 
наказом Головного управління Державного казначейства України від 
30.10.1998 року № 90, для забезпечення достовірності даних бухгалтерського 
обліку та наявності основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних 
цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, 
а також з метою підготовки передавального акту на виконання рішення 
Мукачівської міської ради від 27.09.2018 року №1038 «Про реорганізацію 
Мукачівського міського комунального підприємства «Парк»     ( код ЄДРПОУ 
39805037) комісією з реорганізації Мукачівського міського комунального 
підприємства «Парк» ( код ЄДРПОУ 39805037) проведено інвентаризацію 
основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, грошових 
коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу станом на 29.03.2019 
року.  

Результати проведеної інвентаризації відображені в балансі. Протокол 
засідання комісії з реорганізації Мукачівського міського комунального 
підприємства «Парк» (код ЄДРПОУ 39805037) – додається. 
 

Передавальний акт складено українською мовою на 2 (двох) сторінках у 
п’яти оригінальних примірниках. 



 
Голова комісії: 
Діус В.В.                      директор ММКП «РБУ» 
 
Заступник голови комісії:  
Герасимович В.В. в.о. директора ММКП «Парк» 

 
Секретар комісії: 
Тишков С.С.                                              головний спеціаліст,  
 юрисконсульт УМГ 
 
Члени комісії 
Басараб О.О. головний бухгалтер ММКП «Парк» 

Лупяк Я.Я. юрисконсульт ММКП “РБУ” 

Гонак Ю.І.                                                головний бухгалтер ММКП “РБУ” 

Гельбич І.І.                                              заступник директора ММКП “РБУ” 

Іванчо Р.Й.       (за згодою)                          голова постійної депутатської комісії 
 з питань законності, регламенту,  
 депутатської етики, оборонної  
 роботи та надзвичайних ситуацій  
 

Лізанець О.О.    (за згодою) голова постійної депутатської комісії з 
питань житлово-комунального господарства,  

будівництва, архітектури та транспорту  
 
Бердишев О.В.   (за згодою) депутат міської ради  
 
Кравчук Ю.О.    (за згодою) депутат міської ради  
  

Я, директор Мукачівського міського комунального підприємства 
«Ремонтно-будівельне управління» Діус Василь Васильович, приймаю всю 
сукупність майна, майнових прав та обов’язків, визначених у передавальному 
акті Мукачівського міського комунального підприємства «Парк» (код ЄДРПОУ 
39805037), на баланс його правонаступника — Мукачівського міського 
комунального підприємства «Ремонтно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 
34850918). 
 
 
____________2019 рік               ________________         Діус В.В. 
          

 


