
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

____ сесія ____скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про надання згоди на списання основних засобів  

ММКП «Чисте місто» 

 

 

Розглянувши звернення директора Мукачівського міського комунального 

підприємства «Чисте місто» Душка Масалова від 27.04.2022 № 19 про списання 

основних засобів у зв'язку з непридатністю їх для подальшого використання, 

відповідно до Положення про порядок списання майна комунальної власності 

Мукачівської міської територіальної громади, затвердженого рішенням 74-ї 

сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 20.02.2020 № 1800, 

керуючись ст.25, ч.1 ст.59, ч.5 ст.60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду Мукачівському міському комунальному підприємству 

«Чисте місто» Душка Масалова на списанн та зняття з балансу основних 

засобів згідно додатку до даного рішення шляхом їх ліквідації. 

2. Директору Мукачівського міського комунального підприємства «Чисте 

місто» Душка Масалова  надати управлінню міського господарства 

Мукачівської міської ради у письмовій формі інформацію про ліквідацію 

основних засобів, вказаних у додатку до цього рішення, у місячний термін з 

моменту ліквідації. 

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

питань комунальної власності та земельних відносин. 

 
Міський голова             Андрій БАЛОГА 
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Додаток 

до рішення ____ сесії  

Мукачівської міської ради  

8-го скликання 

__________ №________ 

 

Основні засоби Мукачівського міського комунального підприємства «Чисте місто»,  

які підлягають списанню 

 

№ 

з/п 

Найменування основних 

засобів; 

Рік 

вводу в 

експлу

атацію 

Кіль 

кість 

(од.) 

Первісна 

балансова 

вартість 

(грн.) 

Сума 

нарахова 

ного  зносу 

(грн.) 

Залишкова 

вартість 

стаом на 

01.05.2022. 

(грн.) 

1 

м. Мукачево,                   

вул. Окружна, 28 

Пластиковий контейнер 

2018 

3 52777,49 10457,76 42319,73 

Фундаментна конструкція з 

вмонтованими залізо-

бетонними кільцями 

1 208 989,00 41410,76 167 578,24 

2 

м. Мукачево,                    

вул. Возз’єднання, б/н 

Пластиковий контейнер 

2017 

2 25661,14 5702,48 19958,66 

Фундаментна конструкція з 

вмонтованими залізо-

бетонними кільцями 

1 

 
163063,00 36236,28 126 826,72 

3 

м. Мукачево,                    

вул. Свято-Михайлівська, 8 

Пластиковий контейнер 

2018 1 17592,50 3485,93 14 106,57 

4 

м. Мукачево,                    

вул. Парканія Івана,18 

Фундаментна конструкція з 

вмонтованими залізо-

бетонними кільцями 

 

 

2018 
1 

139419,00 30981,93 108 437,07 

 

 
Секретар міської ради             Олександр ГОРЯЧКУН

       

 

 


