
                                             

 

УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 квітня   2019  року                        м. Чернігів    № 137 

 

Про надання згоди на  

передачу капітальних вкладень 
 

Керуючись статтями 31, 59 та 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та розглянувши матеріали управління капітального 

будівництва Чернігівської міської ради, у зв’язку з закінченням робіт по 

об’єктам благоустрою території, об’єктам управлінь у справах сім’ї, молоді та 

спорту, освіти, культури та туризму міської ради виконавчий комітет міської 

ради вирішив: 

1. Надати згоду на передачу з балансу управління капітального 

будівництва Чернігівської міської ради (Почеп В. І.) на баланс управління 

житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (Куц Я. В.)  

капітальних вкладень по об’єктам: 

1.1. «Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького: зелені 

насадження», у сумі 1 097 792,11 грн. (один мільйон дев’яносто сім тисяч 

сімсот дев’яносто дві грн. 11 коп.); 

1.2. «Реконструкція бульвару по проспекту Миру від вулиці 

Преображенської до Красної площі у м. Чернігові: декоративні фонтани», у сумі 

23 289 411,49 грн. (двадцять три мільйони двісті вісімдесят дев’ять тисяч 

чотириста одинадцять грн. 49 коп.). 

2. Надати згоду на передачу з балансу управління капітального 

будівництва Чернігівської міської ради (Почеп В. І.) на баланс комунальному 

підприємству «ЖЕК-10» Чернігівської міської ради (Лущай І. О.) капітальні 

вкладення по об’єкту «Капітальний ремонт стадіону по вул. Захисників 

України, 8 в м. Чернігові», у сумі 1 480 891,64 грн. (один мільйон чотириста 

вісімдесят тисяч вісімсот дев’яносто одна грн. 64 коп.)». 

3. Надати згоду на передачу з балансу управління капітального 

будівництва Чернігівської міської ради (Почеп В. І.) на баланс комунальному 

підприємству "Паркування та ринок" Чернігівської міської ради (Гоголь М. О.) 

капітальні вкладення по об’єкту «Реконструкція підземного переходу на 

перехресті просп. Миру та просп. Перемоги в м. Чернігові: гідроізоляція 

покриття», у сумі 5 039 264,42 грн. (п’ять мільйонів тридцять дев’ять тисяч 

двісті шістдесят чотири грн. 42 коп.)». 

4. Надати згоду на передачу з балансу управління капітального 

будівництва Чернігівської міської ради (Почеп В. І.) на баланс комунальному 



закладу «Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та молоддю 

за місцем проживання» Чернігівської міської ради (Давидов В. В.) капітальних 

вкладень по об’єктам: 

4.1. «Капітальний ремонт клубу «Фортуна» комунального закладу 

«Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та молоддю за 

місцем проживання Чернігівської міської ради»,  вул. Доценка, 26-А», у сумі 

955 092,71 грн. (дев’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч дев’яносто дві грн. 71 коп.). 

4.2. «Капітальний ремонт заміна приладів опалення клубу «Фортуна» 

комунального закладу «Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи            

з дітьми та молоддю за місцем проживання Чернігівської міської ради»,           

вул. Доценка, 26-А», у сумі 105 166,41 грн. (сто п’ять тисяч сто шістдесят          

шість грн. 41 коп.). 

4.3. «Капітальний ремонт клубу «Україна» комунального закладу 

«Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та молоддю за 

місцем проживання Чернігівської міської ради»,  провулок Коцюбинського, 5», 

у сумі 473 324,36 грн. (чотириста сімдесят три тисячі триста двадцять чотири 

грн. 36 коп.). 

5. Надати згоду на передачу з балансу управління капітального 

будівництва Чернігівської міської ради (Почеп В. І.) на баланс управління 

освіти Чернігівської міської ради (Білогура В. О.) капітальні вкладення по 

об’єкту «Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон та зовнішніх і внутрішніх 

дверей ліцею №15, по вул Козацька, 4-Б в м. Чернігові», у сумі 2 493 409,23 грн. 

(два мільйони чотириста дев’яносто три тисячі чотириста дев’ять грн. 23 коп.). 

6. Надати згоду на передачу з балансу управління капітального 

будівництва Чернігівської міської ради (Почеп В. І.) на баланс управління 

культури та туризму Чернігівської міської ради (Шевчук О. І.) капітальні 

вкладення по об’єкту «Будівництво покриття над частиною фундаментів ХІХ 

століття в сквері Богдана Хмельницького у м. Чернігові», у сумі 87 053,85 грн. 

(вісімдесят сім тисяч п’ятдесят три грн. 85 коп.). 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Атрощенка О. А. 

 

 

 

Міський голова                                                                               В. АТРОШЕНКО 

 

 

Секретар міської ради                                                                    М. ЧЕРНЕНОК 

 

 

 

 


