
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

  5 сесія 8-го скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

02 березня 2021                 Мукачево                     №219 

 

Про зміну балансоутримувача комунального майна     

 

З метою забезпечення  належної діяльності комунальних підприємств 

Мукачівської міської територіальної громади,  забезпечення  своєчасного та 

якісного виконання робіт з утримання об'єктів благоустрою та інфраструктури на 

території Мукачівської міської територіальної громади, враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань інфраструктури (протокол №4 від 23.02.2021 р.), 

керуючись ст.25, ч.1 ст.59 п. 5 ст. 60. Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада вирішила:     

1. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради безоплатно 

передати, а Мукачівському міському комунальному підприємству «Ремонтно-

будівельне управління» прийняти на баланс спецтехніку та обладнання до неї 

загальною балансовою вартістю 3 267 799,85 грн. (три мільйони двісті шістдесят 

сім тисяч сімсот дев’яносто дев’ять гривень, 85 копійок) згідно додатків 1 та 2, 

до даного рішення. 

2. Мукачівському міському комунальному підприємству «Ремонтно-

будівельне управління» прийняти зазначене в п.1  даного рішення комунальне 

майно на баланс та закріпити його на праві господарського відання. 

3. Передачу комунального майна здійснити відповідно до акту приймання-

передачі. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

Управління міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінова. 

 

 

Міський голова                                                                             А. БАЛОГА 

 

 
                 

 

 

 

                  



                 Додаток  1 

                             до рішення 5 сесії          

                              Мукачівської міської ради 

                      02.03.2021 №219 

 

Перелік майна, яке передається з балансу Управління міського господарства 

Мукачівської міської ради на баланс Мукачівському міському комунальному 

підприємству «Ремонтно-будівельне управління» 
 

№п/п Найменування, стисла характеристика 

Кіль

кість 

(шт.) 

Балансова 

вартість, грн. 
 

1. 

Трактор Беларус – 82,1 в комплекті з 

навісним обладнанням (щітка комунальна 

Залізний Лев-2.0 та передній відвал для 

снігу НО-79-1) Артикул 82009526 

1 
518299,96 

 
 

2. 

Трактор Беларус – 82,1 в комплекті з 

навісним обладнанням (щітка комунальна 

Залізний Лев-2.0 та передній відвал для 

снігу НО-79-1) Артикул 82009626 

1 518299,96  

3. 

Трактор Беларус – 82,1 в комплекті з 

навісним обладнанням (щітка комунальна 

Залізний Лев-2.0 та передній відвал для 

снігу НО-79-1) Артикул 82009534 

1 518299,96  

4. 

Трактор Беларус – 82,1 в комплекті з 

навісним обладнанням (щітка комунальна 

Залізний Лев-2.0 та передній відвал для 

снігу НО-79-1) Артикул 82009574 

1 518299,97  

 Всього: 4 
2 073 199,85  

    

Міський голова                                                                            А. БАЛОГА 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             Додаток  2 

                             до рішення 5 сесії         

                              Мукачівської міської ради 

                      02.03.2021 №219 

 

Перелік майна, яке передається з балансу Управління міського господарства 

Мукачівської міської ради на баланс Мукачівському міському комунальному 

підприємству «Ремонтно-будівельне управління» 
 

№ 

п/п 

Найменування, стисла 

характеристика 
Кількість (шт.) 

Балансова 

вартість, грн. 
 

1. 
Піскорозкидач 

швидкоз’ємний МДКЗ 
2 734400  

2. Відвал поворотний МКДЗ 2 295200  

3. Щіточне обладнання МДКЗ 1 165000  

 Всього: 5 
1 194 600,00 

  

    

Міський голова                                                                     А. БАЛОГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


