
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   21 сесія 8-го скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

_______________          м. Мукачево     №______ 

 

 

Про передачу об’єктів завершеного будівництва 

 

З метою належного утримання об’єктів завершеного будівництва, 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту 

(протокол №9 від 26.01.2022 р.),  враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань інфраструктури (протокол №6 від 25.01.2022 р.), керуючись ст.25, ч.1 

ст.59, ч.5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА:  

1. Управлінню будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради 

безоплатно передати об’єкт завершеного будівництва «Будівництво скверу № 2 

по площі Паланок  у м. Мукачево» балансовою вартістю 560 308,10 гривень 

(п'ятсот шістдесят тисяч триста вісім гривень 10 копійок), а Мукачівському 

міському комунальному підприємству «Ремонтно-будівельне управління» 

(Василю Діус) прийняти на баланс даний об’єкт завершеного будівництва. 

2. Управлінню будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради 

безоплатно передати об’єкт завершеного будівництва «Будівництво 

спортивного та дитячого  майданчиків по вул. Закарпатська,6-8; Сороча,106 у 

м.Мукачево» балансовою вартістю 1 325 733,21 гривень (один мільйон триста 

двадцять п'ять тисяч сімсот тридцять три гривні 21 копійка), а Мукачівському 

міському комунальному підприємству «Ремонтно-будівельне управління» 

(Василю Діус) прийняти на баланс даний об’єкт завершеного будівництва. 

3. Управлінню будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради 

безоплатно передати об’єкт завершеного будівництва «Будівництво скверу по 

вул. Росвигівська, 36-38 у м.Мукачево» балансовою вартістю 1 221 271,65 

гривень (один мільйон двісті двадцять одна тисяча двісті сімдесят одна гривня 

65 копійок), а Мукачівському міському комунальному підприємству 

«Ремонтно-будівельне управління» (Василю Діус) прийняти на баланс даний 

об’єкт завершеного будівництва. 
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4. Управлінню будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради 

безоплатно передати об’єкт завершеного будівництва «Будівництво скверу на 

перехресті вул. Морозова Миколи академіка - вул. Підгорянська у м. 

Мукачево» балансовою вартістю 1 049 422,72 гривень (один мільйон сорок 

дев'ять тисяч чотириста двадцять дві гривні 72 копійки), а Мукачівському 

міському комунальному підприємству «Ремонтно-будівельне управління» 

(Василю Діус) прийняти на баланс даний об’єкт завершеного будівництва. 

5. Управлінню будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради 

безоплатно передати об’єкт завершеного будівництва «Будівництво дитячого 

майданчика по вул. Берегівська, 28 у м.Мукачево» балансовою вартістю     

1 226 317,64 гривень (один мільйон двісті двадцять шість тисяч триста 

сімнадцять гривень 64 копійки), а Мукачівському міському комунальному 

підприємству «Ремонтно-будівельне управління» (Василю Діус) прийняти на 

баланс даний об’єкт завершеного будівництва. 

6. Управлінню будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради 

безоплатно передати об’єкт завершеного будівництва «Будівництво дитячого та 

спортивного майданчиків по вул. Свято -Михайлівська, 35 у м.Мукачево» 

балансовою вартістю 780 886,83 гривень (сімсот вісімдесят тисяч вісімсот 

вісімдесят шість гривень 83 копійки), а Мукачівському міському комунальному 

підприємству «Ремонтно-будівельне управління» (Василю Діус) прийняти на 

баланс даний об’єкт завершеного будівництва. 

7. Управлінню будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради 

безоплатно передати об’єкт завершеного будівництва «Будівництво скверу в 

с.Нове Давидково Мукачівської МТГ» балансовою вартістю 1 533 361,99 

гривень (один мільйон п'ятсот тридцять три тисячі триста шістдесят одна 

гривня 99 копійок), а Мукачівському міському комунальному підприємству 

«Ремонтно-будівельне управління» (Василю Діус) прийняти на баланс даний 

об’єкт завершеного будівництва. 

8. Управлінню будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради 

безоплатно передати об’єкт завершеного будівництва «Реконструкція 

спортивного майданчика по вул. Верді Джузеппе, 6 у м.Мукачево» балансовою 

вартістю 493 249,53 гривень (чотириста дев'яносто три тисячі двісті сорок 

дев'ять гривень 53 копійки), а Мукачівському міському комунальному 

підприємству «Ремонтно-будівельне управління» (Василю Діус) прийняти на 

баланс даний об’єкт завершеного будівництва. 

9. Управлінню будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради 

безоплатно передати об’єкт завершеного будівництва «Будівництво скверу по 
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вул. Латорична у м. Мукачево» балансовою вартістю 1 640 413,19 гривень 

(один мільйон шістсот сорок тисяч чотириста тринадцять гривень 19 копійок) , 

а Мукачівському міському комунальному підприємству «Ремонтно-будівельне 

управління» (Василю Діус) прийняти на баланс даний об’єкт завершеного 

будівництва. 

10. Управлінню будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради 

безоплатно передати об’єкт завершеного будівництва «Будівництво 

спортивного майданчику по вул.Данила Апостола,7-7а-9 у м.Мукачево» 

балансовою вартістю 789 281,18 гривень (сімсот вісімдесят дев'ять тисяч двісті 

вісімдесят одна гривня 18 копійок), а Мукачівському міському комунальному 

підприємству «Ремонтно-будівельне управління» (Василю Діус) прийняти на 

баланс даний об’єкт завершеного будівництва. 

11. Управлінню будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради 

безоплатно передати об’єкт завершеного будівництва «Будівництво дитячого 

майданчика по вул. Руська,50 - Свято- Михайлівська, 51 у м.Мукачево» 

балансовою вартістю 491 497,33 гривень (чотириста дев'яносто одна тисяча 

чотириста дев'яносто сім гривень 33 копійки), а Мукачівському міському 

комунальному підприємству «Ремонтно-будівельне управління» (Василю Діус) 

прийняти на баланс даний об’єкт завершеного будівництва. 

12. Управлінню будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради 

безоплатно передати об’єкт завершеного будівництва «Будівництво 

спортивного та дитячого майданчиків по вул. Толстого Льва, 35а у 

м.Мукачево» балансовою вартістю 1 636 817,10 гривень (один мільйон шістсот 

тридцять шість тисяч вісімсот сімнадцять гривень 10 копійок), а Мукачівському 

міському комунальному підприємству «Ремонтно-будівельне управління» 

(Василю Діус) прийняти на баланс даний об’єкт завершеного будівництва. 

13. Управлінню будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради та 

Мукачівському міському комунальному підприємству «Ремонтно-будівельне 

управління» (Василю Діус) передачу вищезазначених об’єктів завершеного 

будівництва здійснити згідно актів приймання-передачі. 

14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та регламенту. 

 

Міський голова                                                                         Андрій БАЛОГА 
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