
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про надання допомоги ОСББ на проведення заходів (зокрема ремонтних робіт) 

з усунення аварій у житловому фонді (багатоквартирних житлових будинках) 

 

 

З метою реалізації першочергових заходів з надання допомоги ОСББ на 

проведення заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій у житловому 

фонді (багатоквартирних житлових будинках), відповідно до Програми 

підтримки та стимулювання створення об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків Мукачівської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки (нова редакція), затвердженої рішенням виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради від 01.04.2022 №119, враховуючи Постанову 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 №252 та п.22 розділу VI «Прикінцеві 

та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, керуючись пп.1«а» 

ст.30, ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Виділити кошти на проведення ремонтних робіт з усунення аварії, що 

складає 99% кошторисної вартості робіт: 

1) в розмірі 79982,00 грн. на проведення робіт з монтажу дренажного  

насоса для відведення ґрунтових вод з підвального приміщення житлового 

будинку ОСББ «Черемшина 4» за адресою вул. Першотравнева Набережна, 4 в 

м.Мукачево; 

2) в розмірі 76967,00 грн. на проведення ремонту системи водопостачання 

житлового будинку ОСББ «Ластівка 2019» за адресою вул. Зріні Ілони, 176 в 

м.Мукачево; 

3) в розмірі 97466,00 грн. на проведення ремонту захисту парапету даху 

житлового будинку ОСББ «Говерла» за адресою вул. Верді Джузеппе, 4 в 

м.Мукачево; 

4) в розмірі 61498,00 грн. на проведення  робіт з попередження руйнування 

дощовими водами фасаду та фундаменту житлового будинку ОСББ 

«Першотравнева Набережна-2» за адресою вул. Першотравнева Набережна, 2 в 

м.Мукачево. 

 



 

2 

2. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради провести 

фінансування в межах затверджених асигнувань в бюджеті Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022 рік. 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності управління міського 

господарства Мукачівської міської ради провести оплату виконаних робіт, 

згідно акту КБ2.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова. 

 

 

Міський голова            Андрій БАЛОГА 

 

 

 

 


