
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

___ сесія 8-го скликання

РІШЕННЯ

________                               Мукачево               №____

Про надання дозволу на списання 
основних засобів комунального 
підприємства

Розглянувши звернення  директора Мукачівського міського 
комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Мукачево» (Ф.Фелді) від 
02.08.2021 року №31 про 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 74-ї сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання 
від 20.02.2020 року № 1800, враховуючи рекомендації постійних комісій з 
питань бюджету та регламенту (протокол № ____  від___________); з питань 
комунальної власності та земельних відносин (протокол № ____  
від___________), керуючись ст.25, ч.1 ст.59, ч.5 ст.60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА:

1.  Дозволити  Мукачівському міському комунальному підприємству 
«Міжнародний аеропорт Мукачево» (Ф.Фелді) списати та зняти з 
комунального балансу основні засоби шляхом ліквідації згідно додатку до 
даного рішення.

2.  Директору Мукачівського міського комунального підприємства 
«Міжнародний аеропорт Мукачево» (Ф.Фелді) надати управлінню міського 
господарства Мукачівської міської ради у письмовій формі інформацію щодо 
використання отриманих коштів від ліквідації основних засобів, вказаних у 
додатку до цього рішення, у місячний термін з моменту ліквідації.

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління міського господарства Мукачівської міської ради Блінова А. та 
постійну комісію з питань комунальної власності та земельних відносин.
    

Міський голова                                                                                       А. БАЛОГА



Додаток  
до рішення ____ сесії
Мукачівської міської ради 
8-го скликання 
__________ 2021 р. №____

Перелік основних засобів
Мукачівського міського комунального підприємства «Міжнародний аеропорт 

Мукачево», які підлягають списанню

№ 
з/п

Найменування 
основних засобів

Рік випуску 
(вводу в 

експлуатацію)

Балансова 
вартість (тис.

грн.)

Сума 
нарахованого 
зносу (тис.грн.)

Залишкова 
вартість (тис.

грн.)

1 2 3 4 5 6

1.  Диспетчерський  
будинок літ.А-А'

1975 19,1 19,1 0,00

2. Диспетчерський 
будинок літ.Б

1974 0 0 0

3. Будинок ЦСЗ літ.Д 1956 0 0 0

4. Електропідстанції літ.
Л, Л', Л''

1959 17,4 17,4 0

5. Водонасосна станція 
№1 літ.1

1959 0 0 0

6. Водонасосна станція 
№2 літ.1'

1959 0 0 0

7. Пожежне депо літ.М 1954 0 0 0

8. Ємності Р-50-1  5 шт. 1952 17,5 17,5 0

9. Склад спеціальних 
рідин літ.Р

1958 0 0 0

10. Операторна літ. Т3 1952 0 0 0

11. Сховище хімічних 
речовин

1956 0 0 0

Разом 54,00 54,00 0

           Секретар міської ради                                                               Я. ЧУБИРКО  
             

  
  


