
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

28 позачергова сесія 8-го скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

_______________          м. Мукачево     №______ 

 

 

Про надання згоди на списання основних засобів  

ММКП «РБУ» 

 

Розглянувши звернення директора Мукачівського міського комунального 

підприємства «Ремонтно-будівельне управління» Василя Діуса від 05.05.2022 

№ 137 про списання основних засобів у зв'язку з непридатністю їх для 

подальшої експлуатації, відповідно до Положення про порядок списання майна 

комунальної власності територіальної громади м. Мукачева, 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 

«Ремонтно-будівельне управління» Василь Діус списати та зняти з балансу 

основні засоби згідно додатку до даного рішення шляхом ліквідації. 

 

2. Директору Мукачівського міського комунального підприємства 

«Ремонтно-будівельне управління» Василь Діус  надати управлінню міського 

господарства Мукачівської міської ради у письмовій формі інформацію щодо 

використання отриманих коштів від ліквідації 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 28 позачергової сесії  

Мукачівської міської ради  

8-го скликання 

__________ №________ 

 

Основні засоби Мукачівського міського комунального підприємства  

«Ремонтно-будівельне управління», які підлягають списанню 

 

№ 

з/п 

Найменування основних 

засобів; реєстраційний 

номер; номер кузова або 

двигуна 

Рік випуску  

(вводу в 

експлуатацію) 

Балансова 

вартість 

(грн.) 

Сума 

нарахованого  

зносу 

(грн.) 

Залишкова 

вартість 

(грн.) 

1. 

Трактор колісний 

навантажувач В-125; 

01703 АО; 229303 

2007 356 354, 45 231 778, 53 124 575, 92 

2. 

Вантажний 

автопідйомник ГАЗ 53А; 

АО2093АІ; 

ХТН520100К1148673 

1989 3 567, 57 3 567, 57 0, 00 

3. 

Устаткування АТС 

«Карпати» ємністю 300 

номерів 

2013 73 750, 00 0, 00 73 750, 00 

4. 
Поливочний водопровід 

(1132,80 м) 
2006 129 370, 60 0, 00 129 370, 60 

 
 

Секретар міської ради                                                                        Олександр ГОРЯЧКУН
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