
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

  13 позачергова сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

09 вересня 2021          Мукачево №509

Про передачу об'єкта незавершеного будівництва «Будівництво 
інженерних мереж кварталу індивідуальної забудови «Новий» вул.Графа 
Фон-Шенборна  Герцена м.Мукачево»

Враховуючи недоцільність та неможливість подальшого виконання робіт 
за проектною документацією «Будівництво інженерних мереж кварталу 
індивідуальної забудови «Новий» вул.Графа Фон-Шенборна  Герцена м.
Мукачево» (висновок судового експерта Колчар В.Д. від 28.05.2021 
№503/04-21), рішення 11 сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання «Про 
визнання таким, що втратило чинність рішення 60 сесії Мукачівської міської 
ради 7-го скликання «Про передачу незавершеного будівництва об'єкту 
«Будівництво інженерних мереж кварталу індивідуальної забудови «Новий» 
вул.Графа Фон-Шенборна  Герцена м.Мукачево» від 25.07.2019 №1446» від 
29.07.2021 р. №455, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
бюджету та регламенту (протокол №13 від  09.09.2021 р.), враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та земельних 
відносин (протокол №12 від 08.09.2021 р.),  керуючисьст. 25, ч.1 ст. 59, ч.5 ст. 
60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Мукачівська 
міська рада ВИРІШИЛА:

1.Передати з балансу Управління будівництва та інфраструктури 
Мукачівської міської ради об'єкт незавершеного будівництва «Будівництво 
інженерних мереж кварталу індивідуальної забудови «Новий» вул.Графа Фон-
Шенборна  Герцена м.Мукачево»:

1.1. газопровід середнього тиску кварталу вул.Герцена  Графа фон 
Шенборна у м.Мукачево загальною вартістю 896096,44грн. (вісімсот 
дев'яносто шість тисяч дев'яносто шість гривень 44 копійки) на баланс 
управління міського господарства Мукачівської міської;

1.2. мережі водопостачання та водовідведення загальною вартістю 
4081578,10  грн. (чотири мільйона вісімдесят одна тисяча п'ятсот сімдесят вісім 
гривень 10 копійок)  на баланс комунального підприємства «Міськводоканал» 
Мукачівської міської ради відповідно до додатку 1 до даного рішення;

1.3. об'єкти дорожньої інфраструктури загальною вартістю 
3542114,35грн. (три мільйони п'ятсот сорок дві тисячі сто чотирнадцять 



гривень 35 копійок) на баланс Мукачівського міського комунального 
підприємства «Ремонтно-будівельне управління» відповідно до додатку 2 до 
даного рішення.

2. Управлінню будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради, 
управлінню міського господарства Мукачівської міської, комунальному 
підприємству «Міськводоканал» Мукачівської міської ради, Мукачівському 
міському комунальному підприємству «Ремонтно-будівельне управління» 
передачу майна здійснити згідно відповідних актів приймання-передачі з 
зазначенням в них складових частин, якісних та кількісних характеристик 
переданих об'єктів. 

3. Газопровід середнього тиску кварталу вул.Герцена  Графа фон 
Шенборна у м.Мукачево закріпити за Управлінням міського господарства 
Мукачівської міської ради на праві оперативного управління.

4. Мережі водопостачання та водовідведення, вказані у додатку 1 до 
даного рішення закріпити за комунальним підприємством «Міськводоканал» 
Мукачівської міської ради на праві господарського відання.

5. Об'єкти дорожньої інфраструктури, вказані у додатку 2 до даного 
рішення закріпити за Мукачівським міським комунальним підприємством 
«Ремонтно-будівельне управління» на праві господарського відання.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради М.
Желізника та постійну комісію з питань комунальної власності та земельних 
відносин. 

Міський голова                                                                                       А. БАЛОГА  


