
Проект 

 

УКРАЇНА 

 

ЧЕРНІГІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  

(тридцять перша сесія сьомого скликання) 

29 жовтня 2019 року 

        м. Чернігів 

 
 

Про внесення змін до рішення  

Чернігівської районної ради  

від 30.05.2018 «Про затвердження  

переліків об’єктів спільної власності  

територіальних громад сіл, селищ  

Чернігівського району» 

 

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 та пункту 4 статті 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на виконання 

рішення Чернігівської районної ради від 27 серпні 2019 року «Про вилучення з 

оперативного управління частини адміністративного приміщення по                        

вул. Шевченка, 106 у м. Чернігові, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району та закріплення її на 

праві оперативного управління за Чернігівською районною радою для 

подальшої передачі в оренду ТОВ «Чернігівський край»», районна рада 

вирішила:  

1. Внести зміни до додатку 1 рішення Чернігівської районної ради  

від 30.05.2018 "Про затвердження переліків об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району" (надалі - рішення), а 

саме:  

1.1 доповнити пунктом 12.1. додаток 1 рішення, у наступній редакції: 
Назва підприємства,  
установи, організації, 

закладу.  
Юридична адреса. 
Реєстраційний №. 

№  
з/п 

Назва майна  
(основних 
засобів) 

Місце  
знаходження 

  

Коротка 
характеристика 

  

Рік 
вве- 

дення 
в 

експлу- 
атацію 

Площа,  
кв.м. 

Первісна 
вартість 
майна,  

грн. 

Чернігівська районна 
 рада  
14027 м.Чернігів,  
вул.Шеченка,48, 
 код ЄДРПОУ 24843051 12.1. 

Частина 
адміністративного 
приміщення  

м.Чернігів,   
вул. Шевченка, 106 

Частина 
першого 
поверху, що 
складається з 
п’яти кімнат 1990 57,0 3483,00 



1.2  викласти пункт 383 додатку 1 рішення, у наступній редакції: 
Назва підприємства,  
установи, організації, 

закладу.  
Юридична адреса. 
Реєстраційний №. 

№  
з/п 

Назва майна  
(основних 
засобів) 

Місце  
знаходження 

  

Коротка 
характеристика 

  

Рік 
вве- 

дення 
в 

експлу- 
атацію 

Площа,  
кв.м. 

Первісна 
вартість 
майна,  

грн. 

Відділ культури та 
туризму Чернігівської 
районної державної 
адміністрації  
14027 м.Чернігів,  
 вул. Шеченка, 106 
код ЄДРПОУ 02231883 383. 

Частина 
адміністративного 
приміщення  

м.Чернігів,   
вул. Шевченка, 106 

перший поверх 
багатоквартирного 
будинку 1990 127,4 7784,00 

2. Відділу комунального майна виконавчого апарату Чернігівської 

районної ради, у місячний термін внести зміни до договору на закріплення 

майна укладеного між Чернігівською районною радою Чернігівської області та 

відділом культури та туризму Чернігівської державної адміністрації. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

транспорту та інфраструктури. 

 

 

Голова районної ради                                                                     О. М. Ларченко 


