
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

 

Про виділення коштів для проведення поточного ремонту з усунення аварій у 

житловому фонді на території міста Мукачево  

 

Розглянувши заяву ТОВ «Управляюча компанія «НАВІБУД» від 19.08.2022 

№219/01-11 щодо проведення поточного ремонту з усунення аварій у 

житловому фонді (багатоквартирних житлових будинках), відповідно до 

Програми проведення поточних ремонтів, в тому числі поточних ремонтів з 

усунення аварій в житловому фонді на території міста Мукачево (крім ОСББ та 

ЖБК) на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради від 31.05.2022 №232, керуючись пп.1 п. «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 та провести процедуру закупівель послуг/робіт на 

проведення поточного ремонту з усунення аварії, що складає 99% кошторисної 

вартості робіт по наступним об’єктам житлового фонду: 

1) в розмірі 807606,00 грн. на проведення поточного ремонту з усунення 

аварії покрівлі багатоквартирного будинку за адресою вул. Данила Галицького, 

41 у м. Мукачево;  

2) в розмірі 496989,00 грн. на проведення поточного ремонту з усунення 

аварії покрівлі багатоквартирного будинку за адресою  вул. Стуса Василя, 8 у м. 

Мукачево; 

3) в розмірі 447291,00 грн. на проведення поточного ремонту з усунення 

аварії покрівлі багатоквартирного будинку за адресою вул. Франка Івана, 150                            
у м. Мукачево; 

4) в розмірі 452261,00 грн. на проведення поточного ремонту з усунення 

аварії покрівлі багатоквартирного будинку за адресою вул. Петефі Шандора, 3                      

у  м. Мукачево; 

5) в розмірі 695782,00 грн. на проведення поточного ремонту з усунення 

аварії покрівлі багатоквартирного будинку за адресою вул. Руська, 2 у м. 

Мукачево; 

6) в розмірі 627452,00 грн. на проведення поточного ремонту з усунення 

аварії покрівлі багатоквартирного будинку за адресою вул. Петефі Шандора, 7                      

у  м. Мукачево; 

7) в розмірі 832744,00 грн. на проведення поточного ремонту з усунення 

аварії покрівлі багатоквартирного будинку за адресою вул. Маргітича Івана, 49                      
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у  м. Мукачево; 

8) в розмірі 733056,00 грн. на проведення поточного ремонту з усунення 

аварії покрівлі багатоквартирного будинку за адресою вул. Великогірна, 10 у м. 

Мукачево; 

 9) в розмірі 745480,00 грн. на проведення поточного ремонту з усунення 

аварії покрівлі багатоквартирного будинку за адресою вул. Великогірна, 11 у м. 

Мукачево; 

        2. У зв’язку з наявною економією коштів згідно актів виконаних робіт 

форми КБ-2 внести зміни до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради від 24.05.2022 №223 «Про виділення коштів для проведення поточного 

ремонту з усунення аварій у житловому фонді на території міста Мукачево», 

виклавши п.1 рішення у наступній редакції:  

«1. Виділити кошти на проведення поточного ремонту з усунення аварії, 

що складає 99% кошторисної вартості робіт по наступним об’єктам житлово 

фонду: 

 1) в розмірі 117048,84 грн. на проведення поточного ремонту з усунення 

аварії покрівлі багатоквартирного будинку за адресою вул. Митрополита 

Володимира, 4 в м. Мукачево; 

        2) в розмірі 106434,90 грн. на проведення поточного ремонту з усунення 

аварії покрівлі багатоквартирного будинку за адресою вул. Митрополита 

Володимира, 10 в м. Мукачево; 

 3) в розмірі 67283,07 грн. на проведення поточного ремонту з усунення 

аварії покрівлі багатоквартирного будинку за адресою вул. Митрополита 

Володимира, 14 в м. Мукачево; 

 4) в розмірі 425739,36 грн. на проведення поточного ремонту з усунення 

аварії покрівлі багатоквартирного будинку за адресою вул. Митрополита 

Володимира, 22 в м. Мукачево; 

 5) в розмірі 212870,20 грн. на проведення поточного ремонту з усунення 

аварії покрівлі багатоквартирного будинку за адресою вул. Митрополита 

Володимира, 44 в м. Мукачево; 

        6) в розмірі 161453,27 грн. на проведення поточного ремонту з усунення 

аварії покрівлі багатоквартирного будинку за адресою  бульвар Гойди Юрія, 1 в 

м. Мукачево; 

7) в розмірі 123766,21 грн. на проведення поточного ремонту з усунення 

аварії покрівлі багатоквартирного будинку за адресою вул. Одеська, 2-1 в м. 

Мукачево; 

 8) в розмірі 134505,05 грн. на проведення поточного ремонту з усунення    

аварії покрівлі багатоквартирного будинку за адресою вул.  Першотравнева 

Набережна, 6А в м. Мукачево; 

9) в розмірі 134505,05 грн. на проведення поточного ремонту з усунення 

аварії покрівлі багатоквартирного будинку за адресою вул. Осипенка 

Олександра, 31А в м. Мукачево; 

        10) в розмірі 26563,53 грн. на проведення поточного ремонту з усунення 

аварії покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Осипенка Олександра, 20 в м. 
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Мукачево. 

        11) в розмірі 154538,03 грн на проведення поточного ремонту з усунення 

аварії покрівлі багатоквартирного будинку за адресою вул. Дорошенка Петра, 6 

в м. Мукачево. 

        12) в розмірі 155781,69 грн на проведення поточного ремонту з усунення 

аварії покрівлі багатоквартирного будинку за адресою  вул. Росвигівська, 9 в м. 

Мукачево. 

        13) в розмірі  207926,56 грн. на проведення поточного ремонту з усунення 

аварії покрівлі багатоквартирного будинку за адресою вул. Коцюбинського 

Михайла, 45 в м. Мукачево». 

3. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради провести 

фінансування в межах затверджених асигнувань в бюджеті Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022 рік. 

4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності управління міського 

господарства Мукачівської міської ради провести оплату виконаних робіт, 

згідно акту форми КБ-2.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова. 

 

 

 

Міський голова            Андрій БАЛОГА  

 


