
          

 

         
УКРАЇНА

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  Р І Ш Е Н Н Я

28  грудня  2019 року                 м. Чернігів                                      № 551 

Про затвердження актів приймання -
передачі у комунальну власність 
територіальної громади м. Чернігова 
об’єктів інженерної інфраструктури

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 29 Закону України                     
«Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Положенням про порядок 
передачі у комунальну власність територіальної громади  м. Чернігова об’єктів 
соціальної інфраструктури, затвердженим рішенням Чернігівської міської ради 
від 06.03.2014 (39 сесія 6 скликання), беручи до уваги рішення Чернігівської 
міської ради від 31.10.2019 № 46/VII-4, від 28.11.2019 № 48/VII-16 та 
розглянувши матеріали комісії з питань передачі у комунальну власність 
територіальної громади м. Чернігова об’єктів соціальної та інженерної  
інфраструктури, виконавчий комітет Чернігівської міської ради вирішив:

1. Затвердити акти приймання-передачі у комунальну власність 
територіальної громади м. Чернігова, що додаються:
 - будівлі насосної станції  з обладнанням по вулиці Корольова, 16в у                  
м. Чернігові, яка перебуває на балансі ПрАТ «АТП 2550»;

- будівлі насосної станції  з обладнанням  по вул. Шевченка, 114в у                
м. Чернігові (будівельна адреса – вул. Шевченка, 114/1), яка перебуває на 
балансі ТОВ «Основа-Буд-7»;

- зовнішньої мережі водопроводу для багатоповерхового житлового 
будинку по вул. Шевченка, 114/1 (будівельна адреса)  у м. Чернігові, яка 
перебуває на балансі ТОВ «Основа-Буд-7».

2. Передати у господарське відання комунальному підприємству 
«Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради (Малявко С. М.):

- будівлю насосної станції  з обладнанням по вулиці Корольова, 16в у                  
м. Чернігові в якості внеску до статутного капіталу у сумі 641 872 гривні                 
78 копійок;

- будівлю насосної станції  з обладнанням  по вул. Шевченка, 114в у                
м. Чернігові (будівельна адреса – вул. Шевченка, 114/1) в якості внеску до 
статутного капіталу у сумі 869 662 гривні 45 копійок;



- зовнішню мережу водопроводу для багатоповерхового житлового 
будинку по вул. Шевченка, 114/1 (будівельна адреса)  у м. Чернігові в якості 
внеску до статутного капіталу у сумі 1 074 512 гривень 71 копійка.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Черненка А. В.

Міський голова                                В. АТРОШЕНКО                                                          

Секретар міської ради                                                                Н. ХОЛЬЧЕНКОВА
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