
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   19 позачергова сесія 8-го скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про списання багатоквартирних будинків з балансу управління міського 

господарства Мукачівської міської ради  

 

 

Відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному будинку», постанови Кабінету Міністрів 

України від 20.04.2016 № 301 «Про Порядок списання з балансу 

багатоквартирних будинків» із змінами, рішення 74 сесії Мукачівської міської 

ради 7-го скликання  від 20.02.2020 № 1801 «Про затвердження Порядку 

списання з балансу Управління міського Мукачівської міської ради 

багатоквартирних будинків», враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань бюджету та регламенту (протокол №5 від 16.12.2021 р.), враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань інфраструктури (протокол №4 від 

16.12.2021 р.), керуючись ст. 25, ч. 1 ст. 59, ч. 1 ст. 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада вирішила: 

 

1. Провести списання з балансу управління міського господарства 

Мукачівської міської ради багатоквартирних будинків, у яких створено 

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та розташовані квартири 

та/або нежитлові приміщення приватної та інших форм власності згідно 

додатку до цього рішення. 

2. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради:  

1) створити відповідну комісію для проведення списання 

багатоквартирних будинків;  

2) інформацію про відповідне рішення про списання будинку з балансу 

довести до відома співвласників багатоквартирних будинків у формі 

оголошення шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті 

Мукачівської міської ради та в кожному конкретному багатоквартирному 

будинку; 

3) затвердити акти списання багатоквартирних будинків з балансу 

управління міського господарства Мукачівської міської ради; 

4) у разі коли у списаному з балансу багатоквартирному будинку окремі 

квартири та/ або нежитлові приміщення не перебувають у приватній власності 

та право державної чи комунальної власності на них не зареєстроване, 

підготувати та винести на розгляд Мукачівської міської ради рішення про 
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прийняття на баланс таких об’єктів та зареєструвати право власності на них в 

установленому чинним законодавством порядку.  

3. Об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків забезпечити 

належне управління багатоквартирними будинками, утримання та експлуатацію 

спільного майна і прибудинкових  територій. 

4. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради (Андрій 

Блінов) оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Мукачівської 

міської ради (https://mukachevo-rada.gov.ua/). 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

інфраструктури. 
 

Міський голова                                                                                 Андрій БАЛОГА 

 

 


