
                                          

 

УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

                        2019 року               м. Чернігів    №     
 

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 управлінь охорони здоров’я, 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 

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

вкладення по об’єкту «Капітальий ремонт будівлі центральної бібліотеки          

ім. М. Коцюбинського по вул. Кирпоноса, 22 в м. Чернігові», у сумі  

1 596 677,76 грн. (один мільйон п’ятсот дев’яносто шість тисяч шістсот 

сімдесят сім грн. 76 коп.); 

2. Надати згоду на передачу з балансу управління капітального 

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

районної у місті Чернігові ради (Кузнецова-Молодчая Т. С.) капітальні 

вкладення по об’єкту «Капітальний ремонт частини приміщень 4-го поверху 

Новозаводської районної у місті Чернігові ради по вул. І. Мазепи, 19 в               

м. Чернігові», у сумі 289 338,15 грн. (двісті вісімдесят дев’ять тисяч триста 

тридцять вісім грн. 15 коп.)». 

3. Надати згоду на передачу з балансу управління капітального 

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

некомерційному підприємству «Дитяча поліклініка  №2» Чернігівської міської 

ради (Якубова Г. В.) капітальні вкладення по об’єкту «Реконструкція об’єкту 

згідно проекту "Технічне переоснащення освітлення в дитячій поліклініці №2 

по вул. Рокоссовського, 30 в м. Чернігові з заміною приладів на 

енергозберігаючі (в частині заміни існуючих світильників на LED 

світильники)», у сумі 449 900,08 грн. (чотириста сорок дев’ять тисяч дев’ятсот 

грн. 08 коп.). 

4. Надати згоду на передачу з балансу управління капітального 

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

некомерційному підприємству «Чернігівська міська лікарня №1» Чернігівської 

міської ради (Стремецька Л. М.) капітальних вкладень по об’єкту «Капітальний 

ремонт нежитлової будівлі (гаражу), який знаходиться у оперативному віданні 

КНП "Чернігівська міська лікарня №1" Чернігівської міської ради, розташованої 



у м. Чернігові по просп. Миру, 36», у сумі 1 254 890,43 грн. (один мільйон  

двісті п’ятдесят чотири тисячі вісімсот дев’яносто грн. 43 коп.). 

5. Надати згоду на передачу з балансу управління капітального 

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

некомерційному підприємству «Чернігівська міська лікарня №2» Чернігівської 

міської ради (Фаль В. П.) капітальних вкладень по об’єкту «Капітальний ремонт 

частини санвузлів відділення реконструктивної ортопедії 2-ї міської лікарні за 

адресою: м. Чернігів, вул. 1-го Травня, 168», у сумі 275 476,00 грн. (двісті 

сімдесят п’ять тисяч чотириста сімдесят шість грн. 00 коп.). 

6. 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.) капітальних вкладень по 

об’єктам:  

6.1. «Реконструкція: заміна частини заповнень віконних та дверних блоків 

на енергозберігаючі в ДНЗ №32, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. 

І.Богуна,27», у сумі 84 403,55 грн. (вісімдесят чотири тисячі чотириста три грн. 

55 коп.); 

6.2. «Реконструкція: заміна частини заповнень віконних та дверних блоків 

на енергозберігаючі в ДНЗ №53, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. 

О.Кошового, 8а», у сумі 83 413,30 грн. (вісімдесят три тисячі чотириста 

тринадцять грн. 30 коп.); 

6.3. «Реконструкція: заміна частини заповнень віконних та дверних блоків 

на енергозберігаючі в ДНЗ №76, розташованого за адресою: м. Чернігів, 

вул.Шраги,14», у сумі 75 751,28 грн. (сімдесят п’ять тисяч сімсот п’ятдесят 

одна грн. 28 коп.); 

6.4. «Капітальний ремонт Чернігівського навчально-реабілітаційного 

центру № 1 за адресою: вул. П’яницька, 69-А в м. Чернігові», у сумі              

1 496 386,29 грн. (один мільйон чотириста дев’яносто шість тисяч триста 

вісімдесят шість грн. 29 коп.); 

6.5. «Капітальний ремонт частини асфальтного покриття в комунальному 

закладі "Чернігівський навчально-реабілітаційний центр №2" Чернігівської 

міської ради, який знаходиться за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 

183», у сумі 791 721,34 грн. (сімсот дев’яносто одна тисяча сімсот двадцять 

одна грн. 34 коп.). 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Атрощенка О. А. 

 

 

 

Міський голова                                                                               В. АТРОШЕНКО 

 

 

Секретар міської ради                                                                    М. ЧЕРНЕНОК 

 

 

 


