
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

___ сесія 8-го скликання

РІШЕННЯ

___________                     Мукачево                                   №____

Про зміну балансоутримувача комунального майна    

З метою забезпечення утримання комунального майна та 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, проведення їх поточного та капітального ремонту,  
враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань інфраструктури (протокол 
№       від               ), керуючись  ст.25, ч.1 ст. 59, ст. 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада вирішила: 

1.Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради 
безоплатно передати на баланс Мукачівському міському комунальному 
підприємству «Ремонтно- будівельне управління» комунальне майно 
загальною балансовою вартістю 701 915,00 грн. (сімсот одна тисяча дев’ятсот 
п’ятнадцять гривень 00 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 на праві господарського управління.

3.Передачу комунального майна здійснити відповідно до актів приймання-
передачі. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
Управління міського господарства Мукачівської міської ради А.Блінова та 
постійну комісію з питань інфраструктури.

Міський голова                                                            А. БАЛОГА



Додаток  1
           до рішення ____ сесії        

             Мукачівської міської ради
     ________№______

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. Мотокоса FS450, полотно 225-24 долото 
(Артикул 014280)

28 475498,30

2. Бензопила Stihl MS, 40см (Артикул 017598) 14 146286,70
3. Мотоножиці HS 82 Rз двигуном 2-MIX 

(Артикул 051469)
1 13177,70

4. Висоторіз Stihl HT 133 (Артикул 030000) 3 59937,30
Всього: 46 694 900,00

Секретар міської ради                                                                  Я. ЧУБИРКО



Додаток  2
           до рішення ____ сесії        

             Мукачівської міської ради
     ________№______

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.

Нарахована 
амортизація 

50%
1. Лічильник вуличного 

освітлення (11137708) 1 715,00 357,50

2. Світильники вуличного 
освітлення (111361259) 7 6300,00 3150,00 

Всього:
8 7 015,00 3507,50

Секретар міської ради                                                                   Я. ЧУБИРКО


