
Проект 

 

УКРАЇНА 

 

ЧЕРНІГІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 
 

_____________ 2019 року 

        м. Чернігів 

 

Про передачу об’єктів нерухомого майна, 

приладів обліку  та  твердого палива у 

комунальну власність Михайло-

Коцюбинської об’єднаної територіальної 

громади  

 

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України 

«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 

враховуючи рішення Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського 

району Чернігівської області від 25 жовтня 2019 року «Про надання згоди на 

безоплатну передачу у комунальну власність Михайло-Коцюбинської 

селищної об’єднаної територіальної громади зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району Чернігівської 

області будівель та майна, які знаходяться на території колишніх 

Дніпровської, Ковпитської та Мньовської сільських рад та перебувають в 

оперативному управлінні КНП «Чернігівський районний центр ПМСД» 

Чернігівської районної ради Чернігівської області», районна рада вирішила: 

1. Передати безоплатно з спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ Чернігівського району у комунальну власність Михайло-

Коцюбинської об’єднаної територіальної громади об’єкти нерухомості, 

згідно з додатком 1 до цього рішення, прилади обліку, згідно з додатком 2 та 

тверде паливо, згідно з додатком 3 до цього рішення, які перебувають на 

балансі комунального некомерційного підприємства «Чернігівський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської 

районної ради Чернігівської області. 

2. Уповноважити для участі в роботі комісії з питань передачі 

зазначеної вище майна - депутата районної ради, голову постійної комісії 



районної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, транспорту та інфраструктури Ващенка Б. М.; члена постійної 

комісії районної ради з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, транспорту та інфраструктури Германа Ю. Л.; 

начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради                          

Хренову Н. Г.; генерального директора КНП «Чернігівський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Куницю В. М.; головного бухгалтера 

КНП «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Мессе Р. С. 

3. Комунальному некомерційному підприємству «Чернігівський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської 

районної ради Чернігівської області забезпечити передачу будівель, приладів 

обліку та твердого палива, зазначених у додатках 1 - 3 до цього рішення, 

згідно з чинним законодавством України.  

4. Після закінчення процесу передачі, відділу комунального майна 

виконавчого апарату районної ради, підготувати відповідний проект рішення 

районної ради та внести до Переліків об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району такі зміни: 

- виключити з переліку об’єктів нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району об’єкти 

нерухомості, який  зазначені у додатку 1 до цього рішення. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, транспорту та інфраструктури. 

 

 

Голова районної ради           О. М. Ларченко 
  



Додаток 1 

до рішення Чернігівської районної ради 

від «__» _________ 2019 року 

«Про передачу об’єктів нерухомого 

майна, приладів обліку  та  твердого 

палива у комунальну власність 

Михайло-Коцюбинської об’єднаної 

територіальної громади» 

 

 

Перелік 

об’єктів нерухомості, які підлягають передачі з спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району у власність 

Михайло-Коцюбинської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Назва майна Місце 

знаходження 

Рік введення в 

експлуатацію 

Первісна 

вартість 

майна, грн. 

1. 

Будівля  лікарської 

амбулаторії ЗПСМ 

с. Дніпровське,        

вул. Шевченка, 34 1994 37330,00 

2. Будівля  ФАП 

с. Мньов,  

вул. Травнева, 3 1973 19542,00 

3. Сарай  

с. Мньов,  

вул. Травнева, 3 1973 1441,00 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради        С. М. Струк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 2 

до рішення Чернігівської районної ради 

від «__» _________ 2019 року 

«Про передачу об’єктів нерухомого 

майна, приладів обліку  та  твердого 

палива у комунальну власність 

Михайло-Коцюбинської об’єднаної 

територіальної громади» 

 

Перелік 

приладів обліку, які підлягають передачі з спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ Чернігівського району у власність Михайло-Коцюбинської 

об’єднаної територіальної громади 

№ 

з/п 

Назва майна Місце знаходження Первісна 

вартість майна, 

грн. 
1. Електролічильник с. Дніпровське, вул. Шевченка, 34 27,00 

2. Електролічильник с. Мньов, вул. Травнева, 3 17,00 

3. насосна станція с. Мньов, вул. Травнева, 3 993,40 

4. Електролічильник с. Мньов, вул. Травнева, 3 264,27 

5. газовий лічільник с. Мньов, вул. Травнева, 3 181,00 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради        С. М. Струк 

 
Додаток 3 

до рішення Чернігівської районної ради 

від «__» _________ 2019 року 

«Про передачу об’єктів нерухомого 

майна, приладів обліку  та  твердого 

палива у комунальну власність 

Михайло-Коцюбинської об’єднаної 

територіальної громади» 

 

Перелік 

твердого палива, яке підлягають передачі з спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ Чернігівського району у власність Михайло-Коцюбинської 

об’єднаної територіальної громади 

№ 

з/п 

Назва майна Місце 

знаходження 
Одиниці 

Фактична 

наявність 

Вартість, 

грн. 

1. Торфобрикет 

с.Ковпита, 

вул.Грачова, 2 кг 6500,00 10252,57 

2. 

Дрова паливні 

сосна 

с.Ковпита, 

вул.Грачова, 2 м куб. 4,000 2134,69 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради        С. М. Струк 


