
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

____ сесія ____скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

Про надання дозволу Комунальному некомерційному підприємству 

«Мукачівська центральна районна лікарня» на списання та демонтаж аварійних 

будівель комунальної власності 

 

У зв’язку з непридатністю для подальшої експлуатації будівель складів, що 

перебувають на балансі КНП «Мукачівська ЦРЛ», на підставі звітів за 

результатами обстеження технічного стану будівлі складу літера Ж, будівлі 

складу літера З, будівлі складу літера К, будівлі складу літера Л, будівлі складу 

літера С згідно генерального плану КНП «Мукачівська ЦРЛ», які знаходяться 

за адресою: м. Мукачево, вул. Пирогова Миколи, 8-13, виконаних експертом з 

технічного обстеження будівель і споруд, ФОП Гарагонич В.Д., відповідно до 

Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Положення про порядок 

списання майна комунальної власності Мукачівської міської об’єднаної 

територіальної громади, затвердженого рішенням 74 сесії Мукачівської міської 

ради 7-го скликання №1800 від 20.02.2020, враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань комунальної власності та земельних відносин (протокол №___ 

від __________р.), керуючись ст. 25, ч.1 ст. 59, ч.5 ст. 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на списання та демонтаж КНП «Мукачівська ЦРЛ» 

наступних будівель: будівлі складу літера Ж (інвентарний номер -  

101310028, первісна вартість – 11 196,00 грн.),  будівлі складу літера З 

(інвентарний номер - 101310029, первісна вартість – 6 867,00 грн.), 

будівлі складу літера К (інвентарний номер - 101310054, первісна вартість 

– 3 587,00 грн.), будівлі складу літера Л (інвентарний номер - 101310015, 

первісна вартість – 16 575,00 грн.), будівлі складу літера С (інвентарний 

номер - 101310050, первісна вартість – 23 903,00 грн.). 

2. КНП «Мукачівська ЦРЛ» провести списання та демонтаж зазначених у 

пункті 1 цього рішення будівель, в порядку передбаченому чинним 

законодавством України. 

3. Директору КНП «Мукачівська ЦРЛ» Євгену Мешко надати виконавчому 

комітету Мукачівської міської ради у письмовій формі інформацію щодо 

використання отриманих коштів від ліквідації основних засобів, вказаних 

у пункті 1 цього рішення, у місячний термін з моменту ліквідації. 
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4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

комунальної власності та земельних відносин. 

 

 

Міський голова      Андрій БАЛОГА 

 


