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ЧЕРНІГІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  

(тридцять четверта сесія сьомого скликання) 
 

_________________ 2020 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 статті 327 Цивільного кодексу України, статті 137 

Господарського кодексу України, пункту 20 частини першої статті 43 та 

частини четвертої статті 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись Положення про порядок закріплення майна, що є 

спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району 

за підприємствами, установами, організаціями на праві господарського 

відання або оперативного управління, затвердженого рішенням Чернігівської 

районної ради від 17 липня 2007 року, враховуючи рекомендації постійної 

комісії районної ради з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, транспорту та інфраструктури від 27 лютого 

2020 року, районна рада вирішила:   

1. Внести зміни до пункту 11 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), у зв’язку з проведенням капітального ремонту частини 

адміністративної будівлі по вул. Шевченка, 162 у м. Чернігові, а саме змінити 

первісну вартість «76 034 грн.» на «568 040 грн.»  

2. Внести зміни до додатку 1 рішення, у зв’язку з передачею 

частини адміністративної будівлі по вул. Шевченка, 162 у м. Чернігові 

комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр» Чернігівської районної 

ради Чернігівської області: 

2.1. виключити пункт 11 додатку 1 рішення : 



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 

11. Адміністративна  
будівля (частина) 

м. Чернігів, 
вул. Шевченка, 162 

нежитлові  
приміщення на 
першому поверсі 

1956 72,7 568040 

2.2 включити пункт 410 до додатку 1 рішення: 
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. 
 

Комунальна установа 
«Інклюзивно-ресурсний 
центр» Чернігівської 
районної ради 
Чернігівської області  
14027 м. Чернігів,           
вул. Шеченка,48, 
 код ЄДРПОУ 42252023 

410. Адміністративна  
будівля (частина) 

м. Чернігів, 
вул. Шевченка, 162 

нежитлові  
приміщення на 
першому поверсі 

1956 72,7 568040 

2. Відділу комунального майна виконавчого апарату Чернігівської 

районної ради, у місячний термін закріпити майно зазначене, у підпункті 2.2. 

цього рішення, за комунальною установою «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Чернігівської районної ради Чернігівської області, шляхом укладання 

договору на закріплення майна на праві оперативного управління. 

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 
 

 

Пояснювальна записка  

до проекту рішення «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» 

 

Враховуючи проведення Чернігівською районною радою капітального 

ремонту частини адміністративної будівлі по вул. Шевченка, 162 у                             

м. Чернігові  та передачу комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Чернігівської районної ради Чернігівської області частини 

адміністративної будівлі по вул. Шевченка, 162 у м. Чернігові, з метою 

приведення Переліків об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ Чернігівського району до наданих документів, виконавчим апаратом 

Чернігівської районної ради підготовлено проект рішення на розгляд 

чергової сесії Чернігівської районної ради. 

 

Начальник відділу комунального  

майна виконавчого апарату  

районної ради                     Н. Г. Хренова 


