
                                                                                          
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 червня 2019 року                        м. Корюківка                                          № 214 

 

Про визначення розпорядників коштів 

 

            Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 365-р 

«Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного 

розвитку окремих територій» міському бюджету виділена субвенція з 

державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного 

розвитку окремих територій в сумі 21000,00 грн. (ККД 41034500). У зв’язку з 

цим, керуючись п. 15 рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20.12.2018 «Про міський бюджет на 2019 рік», ст. 28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Кошти субвенції згідно додатку 2 розпорядження 365-р в сумі               

21000,00 грн. спрямувати на  виготовлення проектно - кошторисної 

документації на «Капітальний ремонт нежитлового приміщення, 

розташованого за адресою: вул. Вокзальна 8А, м. Корюківка Чернігівської 

області» та визначити замовником  Корюківську міську раду (КПКВ 0117363 

«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально - економічного розвитку окремих територій (включаючи 

співфінансування»)). 

 

 2. Фінансовому відділу міської ради (Барсук О.І.) внести зміни до розпису 

міського бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення 

«Про міський бюджет на 2019 рік». 

 

 3. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 

Перший заступник міського голови                                       О.САВЧЕНКО 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 червня 2019 року                        м. Корюківка                                          № 215 

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 

      

        Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись п.15 рішення двадцятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 «Про міський бюджет на                        

2019 рік», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                       виконком міської ради вирішив: 

 

1. Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 100000,00 грн.. 

 

2. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово - комунальні 

послуги» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» в сумі 100000,00 грн. (Корюківська ЖЕК). 

 

3. Фінансовому відділу міської ради  (Барсук О.І.) внести зміни до розпису 

міського бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення 

«Про міський бюджет на 2019 рік». 

 

      4. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Перший заступник міського голови                                       О.САВЧЕНКО 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 червня 2019 року                   м. Корюківка                                             № 216 

 

Про включення об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків «Затишок - 02», 

«Добробут - Корюківка», «Затишний Дім - Корюківка» 

у міську Програму  

 

        Розглянувши звернення ОСББ «Затишок - 02», «Добробут - Корюківка», 

«Затишний Дім - Корюківка», керуючись Законом України «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку», ст. 30, 40  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 
 

виконком міської ради вирішив: 

 

        Включити об’єднання співвласників багатоквартирних будинків              

«Затишок - 02», що знаходиться за адресою: м. Корюківка, вул. Словֹ’янська, 

буд. № 2, «Добробут - Корюківка», що знаходиться за адресою: м. Корюківка, 

вул. Бульварна, буд. № 8, «Затишний Дім - Корюківка», що знаходиться за 

адресою: м. Корюківка, вул. Бульварна, буд. № 1, у міську Програму 

стимулювання створення, фінансової підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та впровадження енергозбереження в будинках 

ОСББ на 2017-2019 роки. 

 

 

Перший заступник міського голови                                        О.САВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 червня 2019 року                     м. Корюківка                                         № 217 

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради  

з нагоди Дня Конституції України 

 

Розглянувши клопотання Корюківського відділення поліції Менського 

відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській 

області, Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради, Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради, комунального 

підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради, керуючись Положенням 

про відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим рішенням двадцятої 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018, ст. 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. З нагоди Дня Конституції України нагородити Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. 

кожному: 

        - Васильченко Світлану Миколаївну, заступника директора – начальника 

відділу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Центру надання соціальних 

послуг Корюківської міської ради – за багаторічну сумлінну працю та високий 

професіоналізм. 

        Підстава: подання Центру надання соціальних послуг Корюківської міської 

ради від 19.06.2019 № 01-13/576. 

        - Григор’єву Людмилу Вікторівну, робітника з благоустрою комунального 

підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради – за  сумлінну працю та 

вагомий внесок в озеленення міста Корюківка.  

        Підстава: подання комунального підприємства «Убідьське» Корюківської 

міської ради від 20.06.2019 № 65. 

        - Минка Андрія Петровича, капітана поліції, старшого інспектора -

чергового сектору реагування патрульної поліції № 2 Корюківського відділення  

поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області – за  



багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм. 

        Підстава: подання Корюківського відділення поліції Менського відділу 

поліції ГУНП в Чернігівській області від 13.06.2019 № 4454/124/45.2-2019. 

         - Остапенко Ларису Григорівну, директора Корюківської гімназії – за 

багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у 

розвиток національної освіти. 

        Підстава: подання Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради від 20.06.2019 № 01-11/488. 

 

         2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі         

1200 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 200 грн. для придбання 

квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) забезпечити 

перерахування коштів згідно з даним рішенням. 

 

 

Перший заступник міського голови                                     О.САВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                         
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 червня 2019 року                     м. Корюківка                                         № 218 

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради  

з нагоди Дня молоді та Дня молодіжних 

та дитячих громадських організацій 

 

Розглянувши клопотання Корюківської міської молодіжної громадської 

організації «Альтернатива», керуючись Положенням про відзнаки Корюківської 

міської ради, затвердженим рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20.12.2018, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. З нагоди Дня молоді та Дня молодіжних та дитячих громадських 

організацій нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради               

з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 

          - Доценко Вікторію Валеріївну, члена Корюківської молодіжної ради – за 

активну громадську діяльність та вагомий внесок у розвиток молодіжного руху; 

          - Михайленка Олександра Вікторовича, члена Корюківської молодіжної 

ради – за активну громадську діяльність та вагомий внесок у розвиток 

молодіжного руху. 

Підстава: клопотання Корюківської міської молодіжної громадської 

організації «Альтернатива» від 14.06.2019 вх. № 394/04-02. 

 

2. Фінансовому відділу міської ради (Барсук О.І.) профінансувати кошти 

в сумі  600 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 100 грн. для 

придбання квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) 

забезпечити перерахування коштів згідно з даним рішенням. 

 

Перший заступник міського голови                                     О.САВЧЕНКО 



                                                                                         
                                                                                   У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 червня 2019 року                     м. Корюківка                                         № 219     

 

Про привітання Мороз В.Л. 

з нагоди 90-річного ювілею 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів, 

керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим 

рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання           

від 20.12.2018, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. З нагоди ювілейного дня народження вручити вітальну листівку              

з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 500 грн.: 

-    Мороз Валентині Луківні – жительці м. Корюківка (_________ р.н.). 

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів          

від 17.05.2019 № 55. 

 

2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі         

500 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 50 грн. для придбання 

квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) забезпечити 

перерахування коштів згідно з даним рішенням. 

 

 

Перший заступник міського голови                                     О.САВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 червня 2019 року                       м. Корюківка                                         № 221 

                                                                  

Про затвердження  

штатних розписів 

комунальних підприємств  

Корюківської міської ради 

 

       Розглянувши  клопотання  комунальних підприємств  Корюківської 

міської ради щодо затвердження штатних розписів цих підприємств у зв’язку з 

підвищенням з 01 липня 2019 року розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб та зміною штатної чисельності працівників окремих 

підприємств, керуючись ст.ст. 30, 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                                     виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Затвердити станом на 01 липня 2019 року коефіцієнти співвідношень             

та штатний розпис комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської 

міської ради, що додається. 

        Підстава: клопотання  від 07.06.2019 № 124. 

 

        2. Затвердити станом на 01 липня 2019 року штатний розпис Корюківської 

житлово-експлуатаційної контори, що додається. 

         Підстава: клопотання  від 11.06.2019 № 150. 

 

        3. Затвердити станом на 01 липня 2019 року штатний розпис 

комунального підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради, що 

додається. 

        Підстава: клопотання  від 20.06.2019 № 64. 

 

 

Перший заступник міського голови                                     О.САВЧЕНКО 

 

 

 

 



                                                                              
                                                                        У К Р А Ї Н А 

 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                   ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

                                    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                               Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 червня 2019 року                        м. Корюківка                                         № 222 

 

Про призначення щорічної премії  

педагогічним працівникам навчальних  

закладів Корюківської міської ради  

за 2018-2019 навчальний рік   

  

        Відповідно до міської Програми роботи з обдарованою молоддю на 2019 -

2021 роки, затвердженої рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20.12.2018, Положення про призначення одноразової 

грошової стипендії обдарованим і талановитим учням (вихованцям) навчальних 

закладів Корюківської міської ради та щорічної премії педагогічним 

працівникам навчальних закладів Корюківської міської ради,  затвердженого 

рішенням двадцять четвертої сесії Корюківської міської  ради сьомого 

скликання від 30.05.2019 року № 7-24/VII, з метою піднесення ролі та 

авторитету педагога в суспільстві, заохочення педагогічних працівників до 

творчої, результативної праці  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

        Погодити щорічні премії педагогічним працівникам навчальних закладів 

Корюківської міської ради за 2018-2019  навчальний рік:  

 

        1. Перша  премія  у  розмірі  12 (дванадцять)   тисяч   грн. –  Краснянській   

Людмилі Миколаївні, учителю біології та екології Корюківської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 1 Корюківської міської ради 

Чернігівської області. 

 

        2. Друга премія у  розмірі 9 (дев’ять) тисяч грн. – Кошель Тетяні Юріївні,  

методисту, керівнику драматичного гуртка Корюківського Центру дитячої та 

юнацької творчості Корюківської міської ради Чернігівської області. 

 

3. Третя премія у розмірі 6 (шість) тисяч грн. – Левченко Олені Миколаївні, 

учителю біології, хімії, екології Корюківської гімназії Корюківської міської 

ради Чернігівської області.  

Перший заступник міського голови                                     О.САВЧЕНКО 



                                                                               
                                                                          У К Р А Ї Н А 

 

                              КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                   ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

                                    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 червня 2019 року                        м. Корюківка                                         № 223 

 

Про фінансування групи продовженого  

дня в першому класі в рамках 

науково - педагогічного проекту 

«Інтелект України»  

у 2019 - 2020 навчальному році 

 

        Розглянувши   клопотання  Відділу   освіти,  культури,  молоді  та   спорту 

Корюківської  міської  ради   від  28.05.2019 № 01-11/465,  відповідно до листа 

Міністерства освіти і науки України від 25.05.2018 № 1/9-344, з метою 

ефективного та якісного впровадження інноваційного освітнього процесу в 

першому класі в рамках науково - педагогічного проекту «Інтелект України» у 

2019 - 2020 навчальному році на базі Корюківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

Корюківської міської ради Чернігівської області  

   

                               виконком міської ради вирішив: 

 

       Погодити  Відділу освіти,  культури,  молоді  та  спорту Корюківської  

міської  ради створення та фінансування групи продовженого дня в                   

першому класі в рамках науково - педагогічного проекту «Інтелект України» у 

2019 - 2020 навчальному році на базі Корюківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

Корюківської міської ради Чернігівської області за рахунок коштів місцевого 

бюджету в межах кошторисних призначень на 2019 рік. 

 

 

Перший заступник міського голови                                            О. САВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 червня 2019 року                       м. Корюківка                                            № 224 

 

Про надання дозволу  

КП «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради  

на списання безнадійної  

дебіторської заборгованості 

 

 Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради щодо надання дозволу підприємству на закриття особового 

рахунку та списання безнадійної дебіторської заборгованості за надані послуги 

з централізованого постачання холодної води та водовідведення, строк 

позовної давності якої минув, відповідно до Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 1999 р. № 237, Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,            

ст. ст. 29, 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,           

ст. ст. 257, 327 Цивільного кодексу України, 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

 1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на закриття особового рахунку на будинок № 68 по             

вул. Братчикова в м. Корюківка, відкритий на ім’я Чех Жанни Валентинівни, 

померлої 11.12.2017. 

 

 2. Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на списання у встановленому законодавством 

порядку суми безнадійної дебіторської заборгованості споживача Чех Ж.В., 

строк позовної давності якої минув, у розмірі 5148 (п’ять тисяч сто сорок 

вісім) грн. 56 коп.. 

 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О.М.. 

 

Перший заступник міського голови                                           О. САВЧЕНКО 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 червня 2019 року                       м. Корюківка                                            № 225 

 

Про початок купального сезону 

 

       З метою забезпечення належного відпочинку громадян біля води, 

враховуючи результати санітарно - мікробіологічного дослідження та паспорт 

підводної частини акваторії пляжу (водного об’єкту) в м. Корюківка по             

вул. Червонохутірській, навпроти будинку № 5, керуючись ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                         виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Вважати 01 червня 2019 року початком купального сезону на пляжі за 

адресою: м. Корюківка, вул. Червонохутірська, навпроти будинку № 5. 

 

       2. КП «Благоустрій» (Селюк А.М.) забезпечити облаштування та 

благоустрій території пляжу під час купального сезону. 

 

       3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О.М.. 

 

 

Перший заступник міського голови                                         О. САВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 червня 2019 року                       м. Корюківка                                            № 226 

 

Про продовження ТОВ «Ейр Брідж Компані» 

термінів дії дозволів на розміщення об’єктів  

зовнішньої реклами на території населених пунктів  

Корюківської міської територіальної громади 

 

        На виконання рішення Одеського окружного адміністративного суду від 

26.03.2019 по справі № 420/377/19, керуючись Положенням про розміщення 

зовнішньої реклами на території населених пунктів Корюківської міської ради, 

затвердженим рішенням двадцять четвертої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 30 травня 2019 року № 33-24/VII, Типовими правилами 

розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, ст. 16 Закону України «Про 

рекламу»,  ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Продовжити товариству з обмеженою відповідальністю «Ейр Брідж 

Компані» терміни дії дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами на 

території населених пунктів Корюківської міської територіальної громади в 

строк до 31 грудня 2019 року, а саме біл-бордів розміром 18 м2 кожен, що 

розташовані за адресами: 

- м. Корюківка по вул. Садова біля будинку № 35; 

- м. Корюківка по вул. Нова біля будинку № 21; 

- м. Корюківка по вул. Галини Костюк біля будинку № 24; 

- с. Сядрине по вул. Генерала Білого біля будинку № 58; 

- с. Соснівка по вул. Магістральна біля будинку № 15Б; 

- с. Наумівка по вул. Шевченка; 

- с. Тютюнниця по вул. Богдана Хмельницького біля будинку № 56; 

- с. Сахутівка по вул. Шевченка біля будинку № 76. 

 

        2. Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради 

(Селюк А.М.) укласти з ТОВ «Ейр Брідж Компані» договори на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами на території населених пунктів Корюківської 

міської територіальної громади та встановити плату за користування місцями 



розміщення об’єктів зовнішньої реклами, вказаних в пункті 1 даного рішення, 

у відповідності до Положення про розміщення зовнішньої реклами на 

території населених пунктів Корюківської міської ради, затвердженого 

рішенням двадцять четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 30 травня 2019 року № 33-24/VII. 

 

        3. Встановити, що пункт 1 даного рішення набуває чинності з моменту 

укладення договорів, передбачених пунктом 2 даного рішення. 

 

        4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Перший заступник міського голови                                        О. САВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 червня 2019 року              м. Корюківка                                                 № 228 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Про затвердження звіту про оцінку майна 

міської комунальної власності 
            

           Розглянувши звіт про оцінку майна:  

        об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі площею 97,4 кв.м. та 

сараю, що знаходиться за адресою: вул. Білого генерала, 66, с. Сядрине,  

Корюківський район, Чернігівська область, виконаний приватним 

підприємством «Десна - Експерт - М» за договором № 141/19-М  від 

12.05.2019, 

        керуючись  ст. 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні», 
 

                                        виконком міської ради вирішив: 

 

        Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлової будівлі площею 97,4 кв.м. 

та сараю, що знаходиться за адресою: вул. Білого генерала, 66, с. Сядрине,  

Корюківський район, Чернігівська область, ринкова вартість якого згідно звіту 

станом на 31.05.2019  становить 71284,00 грн. (сімдесят одна тисяча двісті 

вісімдесят чотири гривні 00 копійок) без врахування ПДВ.    

  

 

Перший заступник міського голови                                            О. САВЧЕНКО      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 червня 2019 року                     м. Корюківка                                        № 229 

 

Про передприватизаційну підготовку  

об’єктів малої приватизації  

 

        Розглянувши протокол аукціонної комісії щодо визначення стартової ціни 

об’єкта малої приватизації від 19.06.2019, враховуючи рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради  від 26.12.2018 № 510 «Про формування 

переліку об’єктів малої приватизації на 2019 рік», відповідно до Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна», Положення 

про конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності у сфері рухомого та 

нерухомого майна, затвердженого рішенням десятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 27.10.2017, керуючись ст. 29 Закону України «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

                                   виконком міської ради вирішив: 
 

       1. Затвердити протокол аукціонної комісії для продажу об’єктів малої 

приватизації міської комунальної власності від 19 червня 2019 року, що 

додається. 

 

       2. Для проведення інвентаризації незавершеного будівництва житлового 

будинку, розташованого за адресою: вул. Бульварна, 43, м. Корюківка, 

Чернігівська область, створити інвентаризаційну комісію (далі – Комісія) у 

складі: 

       Голова комісії: 

       САВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ – перший заступник 

міського голови. 

       Члени комісії: 

        БИКОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ – заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради; 

        КОЖЕМА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА – начальник відділу 

бухгалтерського обліку та звітності (головний бухгалтер); 

        ДОЛБІНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА – провідний спеціаліст відділу 

земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради; 

        ЧАЛИК ОКСАНА ВАСИЛІВНА – спеціаліст І категорії відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської ради. 



         

        3. Комісії здійснити  інвентаризацію нерухомого майна, вказаного в  пункті  

2 рішення, станом на 30 червня 2019 року та подати органу приватизації 

зведений акт інвентаризації за встановленою формою в термін до 15 липня  

2019 року.  

 

        4. Здійснити незалежну оцінку об’єкта малої приватизації – незавершеного 

будівництва житлового будинку,  розташованого за адресою: вул. Бульварна, 

43, м. Корюківка,  Чернігівська область відповідно до чинного законодавства 

України. 

 

        5. Встановити дату оцінки об’єкта малої приватизації -  30 червня                

2019 року. 

 

        6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О. М.. 

 

 

Перший заступник міського голови                                     О.САВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  
                                                                            У К Р А Ї Н А 

 

                                КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                     ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

                                      ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 червня 2019 року                     м. Корюківка                                        № 230 

 

Про затвердження умов продажу  

нежитлової будівлі та сараю, 

розташованих за адресою:  

 вул. Білого генерала, 66, с. Сядрине,   

Корюківський район, Чернігівська область  

 

         Розглянувши подання аукціонної комісії щодо умов продажу об’єкта 

малої приватизації, на виконання рішення двадцять четвертої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 30.06.2019 «Про включення 

нового об’єкта до Переліку об’єктів міської комунальної власності, що 

підлягають приватизації у 2019 році», відповідно до Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 10.05.2018 № 432, керуючись  ст. 29 Закону України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні», 

 

                                   виконком міської ради вирішив: 
 

        1. Затвердити умови продажу об’єкта малої приватизації – нежитлової  

будівлі площею 97,4 кв.м. та сараю, розташованого за адресою: вул. Білого 

генерала, 66, с. Сядрине,  Корюківський район, Чернігівська область, 

розроблені аукціонною комісією (додаються). 

 

        2. Затвердити текст інформаційного повідомлення про продаж на 

електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – нежитлової  будівлі 

площею 97,4 кв.м. та сараю, розташованого за адресою: вул. Білого генерала, 

66, с. Сядрине,  Корюківський район, Чернігівська область (додається). 

 

        3. Опублікувати на сайті міської ради та в електронній торговій системі 

інформаційне повідомлення про продаж на електронному аукціоні об’єкта 

малої приватизації відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 

 

Перший заступник міського голови                                     О.САВЧЕНКО 



                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                    Рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 20 червня 2019 року  № 230 

«Про затвердження умов продажу  

нежитлової будівлі та сараю, 

розташованих за  адресою:  

вул. Білого генерала, 66, с. Сядрине, 

Корюківський район, Чернігівська                                                                                                                   
                       область» 

 

 

 

Умови продажу об’єкта малої приватизації – нежитлова будівля площею 

97,4 кв.м. та сарай розташовані за  адресою: вул. Білого генерала, 66,               

с. Сядрине,  Корюківський район, Чернігівська область 
 

Інформація про об'єкт приватизації: 
 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля. 

 

Місцезнаходження об’єкта: вул. Білого генерала, 66, с. Сядрине,  

Корюківський район, Чернігівська область  

Опис об’єкта: вул. Білого генерала, 66, с. Сядрине,  Корюківський район, 

Чернігівська область  

Опис об’єкта: нежитлова будівля, загальною площею 97,4 кв.м., будівельний 

об’єм 408 куб.м. Одноповерхова будівля, має бетонний фундамент, стіни 

дерев’яні, перегородки дерев’яні, покрита шифером. Рік введення в 

експлуатацію – 1956 р. Будівля підключена до електромережі, має пічне 

опалення. Водопостачання в будівлі відсутне. Дверні та віконні блоки 

дерев’яні. Будівля потребує поточного ремонту.  

Сарай площею 20,3 кв.м., будівельний об’єм 45 куб.м. Одноповерхова будівля, 

має цегляні фундамент та стіни, покрита шифером. Рік введення в експлуатацію 

– 1981 р.  

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,1300 га.  

Загальний технічний стан основних конструкції будівлі задовільний.  

План будівлі: технічний паспорт на нежитлову будівлю. 

Фотографічне зображення об’єкта приватизації: розміщено на сайті 

Корюківської міської ради Чернігівської області http://koryukivka-rada.gov.ua/. 

 
 

Інформація про балансоутримувача: Корюківська міська рада Чернігівської 

області, код за ЄДРПОУ 04061760, вул.  Бульварна, 6, м.Корюківка, 

Чернігівська обл., індекс 15300, тел. (04657) 2-15-56, 2-13-79.  

 

Інформація про електронний аукціон: 
 

1. Аукціон без умов: 

Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні: 71 284,00 грн. (сімдесят одна 

тисяча двісті вісімдесят чотири гривні 00 копійок)  

http://koryukivka-rada.gov.ua/


Розмір гарантійного внеску: 7 128,40 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 712,84 грн.  

Дата проведення аукціону: 19 липня 2019 р.  

Час проведення аукціону: визначається електронною торговою системою 

автоматично. 

Аукціон буде проведено відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (надалі – Порядок № 

432). 

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 

пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 

відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до 

закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 

аукціоні/закритих цінових пропозицій.  

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов 

встановлюється відповідно до Порядку № 432 для кожного електронного 

аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 

хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 
 

У разі, якщо об’єкт, що пропонувався до продажу на аукціоні, не продано, 

проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни  на 50%. 
 

 

2. Аукціон без умов зі зниженням стартової ціни: 

Стартова ціна об’єкта: 35 642, 00 грн (тридцять п’ять тисяч шістсот сорок дві 

гривні 00 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 3 564,20 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 356,42 грн.  

Без умов продажу.  

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 

пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 

відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до 

закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 

аукціоні/закритих цінових пропозицій.  

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов із зниженням 

стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС 

для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 

хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного 

аукціону. 
 

Період між аукціоном без умов зі зниженням стартової ціни та аукціоном за 

методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій складає 25 календарних днів від дати опублікування 

інформаційного повідомлення в ЕТС. 

 



3. Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій: 

Стартова ціна об’єкта: 35 642, 00 грн (тридцять п’ять тисяч шістсот сорок дві 

гривні 00 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 3 564,20 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 356,42 грн.  

Кількість кроків: 3. 

Без умов продажу.   

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 

пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 

відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до 

закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 

аукціоні/закритих цінових пропозицій.  

 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку 

часу з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення 

електронного аукціону.  

 

Додаткова інформація: 
 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщені на сайті 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.  

Сплата гарантійних та реєстраційних внесків здійснюється в національній 

валюті на рахунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний 

покупець зареєструвався для участі в торгах.  

 

Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та 

проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 
 

Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків потенційних покупців: Отримувач: УК у Корюківському 

районі /ОТГ м. Корюківка/ 31030000; Код отримувача ЄДРПОУ: 37750065; 

банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); МФО 899998, рахунок                    

№ 31515905025639 (призначення платежу –  перерахування гарантійного 

внеску). 
 

Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків 

реєстраційних внесків потенційних покупців: Отримувач: УК у Корюківському 

районі /ОТГ м. Корюківка / 24060300; Код отримувача ЄДРПОУ: 37750065; 

банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); МФО 899998; рахунок                      

№ 31415544025639 (призначення платежу – перерахування реєстраційного 

внеску). 
 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.


Реквізити для перерахування переможцем аукціону коштів за придбаний 

об’єкт: Отримувач: УК у Корюківському районі /ОТГ м. Корюківка/ 31030000; 

Код отримувача ЄДРПОУ: 37750065; банк отримувача: Казначейство України 

(ЕАП); МФО 899998; рахунок № 31515905025639 (призначення платежу –  

кошти від відчуження майна комунальної власності). 
 

Покупець несе витрати по оплаті нотаріальних послуг щодо об’єкта 

приватизації. 

 

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна за 

місцем його розташування з 9-00 до 16-00 в робочі дні. 

 

Організатор аукціону: Корюківська міська рада Корюківського району 

Чернігівської області. Місцезнаходження: вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, 

Чернігівська область, адреса сайту: http://koryukivka-rada.gov.ua/ . Час роботи: 

понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця – з 8.00 до 17.00. Перерва з 13.00 

до 14.00 год. Контактна особа: Савченко Олександр Миколайович, тел. (04657) 

2-15-56, Долбіна Людмила Михайлівна, тел. (04657) 2-13-79, e-mail: 

koryukivka.rada@gmail.com. 

Продавець не є платником податку на додану вартість. 

                 

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 

Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2019-06-05-000002-1. 

 

Період між аукціоном без умов та аукціоном зі зниженням стартової ціни 

складає 25 календарних днів від дати опублікування інформаційного 

повідомлення в ЕТС. 

 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які 

мають право використовувати електронний майданчик і з якими 

адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
 

Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із підключених до 

системи Прозорро. Продажі майданчиків. Операторів електронних 

майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.sale/pokupcyam. 

 

 

 
 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

http://koryukivka-rada.gov.ua/
mailto:koryukivka.rada@gmail.com
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
https://prozorro.sale/pokupcyam
https://prozorro.sale/pokupcyam


                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                   Рішення виконавчого комітету  

                                                                                   Корюківської міської ради  

                                                                                   від 20 червня 2019 року  № 230 

                                                                                   «Про затвердження умов продажу  

                                                                                   нежитлової будівлі та сараю, 

                                                                                   розташованих за  адресою:  

                                                                                   вул. Білого генерала, 66, с. Сядрине, 

                                                                                   Корюківський район, Чернігівська                                                                                                                   
                     область» 

 

                                                                               

 

Інформаційне повідомлення  

Про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – 

нежитлова будівля площею 97,4 кв.м. та сарай розташовані за  адресою: 

вул. Білого генерала, 66,  с. Сядрине,  Корюківський район,  

Чернігівська область 
 

Інформація про об'єкт приватизації: 
 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля площею 97,4 кв.м. та 

сарай. 

Місцезнаходження об’єкта: вул. Білого генерала, 66, с. Сядрине,  

Корюківський район, Чернігівська область. 

 Опис об’єкта: нежитлова будівля, загальною площею 97,4 кв.м., будівельний 

об’єм 408 куб.м. Одноповерхова будівля, має бетонний фундамент, стіни 

дерев’яні, перегородки дерев’яні, покрита шифером. Рік введення в 

експлуатацію – 1956 р. Будівля підключена до електромережі, має пічне 

опалення. Водопостачання в будівлі відсутне. Дверні та віконні блоки 

дерев’яні. Будівля потребує поточного ремонту.  

Сарай площею 20,3 кв.м., будівельний об’єм 45 куб.м. Одноповерхова будівля, 

має цегляні фундамент та стіни, покрита шифером. Рік введення в експлуатацію 

– 1981 р.  

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,1300 га.  

 

Інформація про балансоутримувача: Корюківська міська рада Чернігівської 

області, код за ЄДРПОУ 04061760; вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, 

Чернігівська обл., 15300, тел. (04657) 2-15-56, 2-13-79.  

 

План та фотографічне зображення об’єкта приватизації: додаються. 

 

Інформація про електронний аукціон: 
 

1. Аукціон без умов: 

Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні: 71 284,00 грн. (сімдесят одна 

тисяча двісті вісімдесят чотири гривні 00 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 7 128,40 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 



Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 712,84 грн.  

Дата проведення аукціону: 19 липня 2019 р.  

Час проведення аукціону: визначається електронною торговою системою 

автоматично. 

Аукціон буде проведено відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (надалі – Порядок                 

№ 432). 

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 

пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 

відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до 

закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 

аукціоні/закритих цінових пропозицій.  

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов 

встановлюється відповідно до Порядку № 432 для кожного електронного 

аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 

хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 
 

У разі, якщо об’єкт, що пропонувався до продажу на аукціоні, не продано, 

проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни  на 50%. 
 

 

2. Аукціон без умов зі зниженням стартової ціни: 

Стартова ціна об’єкта: 35 642, 00 грн (тридцять п’ять тисяч шістсот сорок дві 

гривні 00 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 3 564,20 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 356,42 грн.  

Без умов продажу.  

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 

пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 

відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до 

закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 

аукціоні/закритих цінових пропозицій.  

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов із зниженням 

стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС 

для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 

хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного 

аукціону. 
 

Період між аукціоном без умов зі зниженням стартової ціни та аукціоном за 

методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій складає 25 календарних днів від дати опублікування 

інформаційного повідомлення в ЕТС. 

 

3. Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій: 



Стартова ціна об’єкта: 35 642, 00 грн (тридцять п’ять тисяч шістсот сорок дві 

гривні 00 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 3 564,20 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 356,42 грн.  

Кількість кроків: 3. 

Без умов продажу.   

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 

пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 

відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до 

закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 

аукціоні/закритих цінових пропозицій.  

 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку 

часу з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення 

електронного аукціону.  

 

Додаткова інформація: 
 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщені на сайті 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.  

Сплата гарантійних та реєстраційних внесків здійснюється в національній 

валюті на рахунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний 

покупець зареєструвався для участі в торгах.  

 

Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та 

проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 
 

Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків потенційних покупців: Отримувач: УК у Корюківському 

районі /ОТГ м. Корюківка/ 31030000; Код отримувача ЄДРПОУ: 37750065; 

банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); МФО 899998, рахунок № 

31515905025639 (призначення платежу –  перерахування гарантійного внеску). 
 

Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків 

реєстраційних внесків потенційних покупців: Отримувач: УК у Корюківському 

районі /ОТГ м. Корюківка / 24060300; Код отримувача ЄДРПОУ: 37750065; 

банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); МФО 899998; рахунок № 

31415544025639 (призначення платежу – перерахування реєстраційного 

внеску). 
 

Реквізити для перерахування переможцем аукціону коштів за придбаний 

об’єкт: Отримувач: УК у Корюківському районі /ОТГ м. Корюківка/ 31030000; 

Код отримувача ЄДРПОУ: 37750065; банк отримувача: Казначейство України 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.


(ЕАП); МФО 899998; рахунок № 31515905025639 (призначення платежу –  

кошти від відчуження майна комунальної власності). 

 

Покупець несе витрати по оплаті нотаріальних послуг щодо об’єкта 

приватизації. 

 

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна за 

місцем його розташування з 9-00 до 16-00 в робочі дні. 

 

Організатор аукціону: Корюківська міська рада Корюківського району 

Чернігівської області. Місцезнаходження: вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, 

Чернігівська область, адреса сайту: http://koryukivka-rada.gov.ua/. Час роботи: 

понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця – з 8.00 до 17.00. Перерва з 13.00 

до 14.00 год. Контактна особа: Савченко Олександр Миколайович, тел. (04657) 

2-15-56, Долбіна Людмила Михайлівна, тел. (04657) 2-13-79, e-mail: 

koryukivka.rada@gmail.com. 

Продавець не є платником податку на додану вартість. 

                 

Технічні реквізити інформаційного повідомлення:  

Дата та номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу 

об’єкта приватизації: рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 20.06.2019 року № 230 «Про затвердження умов продажу нежитлової 

будівлі та сараю, розташованих за адресою: вул. Білого генерала, 66, с.Сядрине, 

Корюківський район, Чернігівська область». 

 

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 

Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2019-06-05-000002-1. 

 

Період між аукціоном без умов та аукціоном зі зниженням стартової ціни 

складає 25 календарних днів від дати опублікування інформаційного 

повідомлення в ЕТС. 

 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які 

мають право використовувати електронний майданчик і з якими 

адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

 

Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із підключених до 

системи Прозорро. Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків 

можна знайти за посиланням https://prozorro.sale/pokupcyam. 

 

 

 

 
 

 

http://koryukivka-rada.gov.ua/
mailto:koryukivka.rada@gmail.com
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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                                                                             У К Р А Ї Н А 

                                             КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                     ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

                                      ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 червня 2019 року                      м. Корюківка                                         № 231 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Про оренду  майна 

міської комунальної власності  

 

        Розглянувши звернення окружної виборчої комісії з виборів народних 

депутатів України одномандатного виборчого округу № 207 від 05.06.2019                

№ 1, керуючись ст. 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

        1. Передати окружній виборчій комісії з виборів народних депутатів 

України одномандатного виборчого округу № 207 в оренду приміщення 

загальною площею 254,15 кв.м. на І та ІІ поверхах нежитлової будівлі, 

розміщеної за адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, 8а, для виконання 

повноважень окружної виборчої комісії терміном з 06 червня 2019 року по 

дату офіційного припинення повноважень окружної виборчої комісії з виборів 

народних депутатів одномандатного виборчого округу № 207 з річною 

орендною платою – 1 гривня. 

 

        2. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити 

виконання даного рішення. 

 

 

Перший заступник міського голови                                     О.САВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    
                                                                             У К Р А Ї Н А 

 

                                 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                      ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

                                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 червня 2019 року                     м. Корюківка                                        № 232 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Про присвоєння адреси 

нерухомому майну 

міської комунальної власності 

 

        Розглянувши лист від 06.06.2019 № 154/04-03 в.о. старости Брецького 

старостинського округу Гончаренко І.В., з метою здійснення державної 

реєстрації нерухомого майна міської комунальної власності, керуючись ст. 33 

Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 
 

        Присвоїти нерухомому майну – нежитловій будівлі міської комунальної 

власності, що обліковується на балансі Корюківської міської ради, поштову 

адресу: вул. Лісового П., 50 Б, с. Бреч, Корюківський район, Чернігівська 

область. 

 

 

Перший заступник міського голови                                     О.САВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 червня 2019 року                     м. Корюківка                                        № 233 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Про зміну цільового призначення  

та назви нерухомого майна 

міської комунальної власності 

 

Розглянувши акт про технічний стан майна міської комунальної 

власності від 06 червня 2019 року, складений постійно діючою комісією з 

питань обстеження стану будівель, споруд виробничого, житлового та 

громадського призначення, транспортних засобів, інженерних комунікацій та 

об’єктів благоустрою міської комунальної власності, керуючись ст. 29 Закону  

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 
 

1. Затвердити акт про технічний стан майна міської комунальної власності 

від 06 червня 2019 року. 

 

2. Змінити цільове призначення будівлі міської комунальної власності, 

розташованої за адресою: вул. Лісового П., 50 Б с. Бреч, Корюківського району 

з будівлі соціальної інфраструктури на нежитлову будівлю. 

 

3. Змінити назву будівель: 

 3.1. за адресою: вул. Лісового П., 50 Б, с. Бреч, Корюківського району 

«Будівля фельдшерського пункту» на «Адміністративний будинок». 

 

3.2. за адресою: вул. Дудка, 66 А, м. Корюківка 

- «Котельня»  на «господарська будівля», 

- «Туалет цегляний» на «туалет», 

- «Сарай дерев’яний» на «господарська будівля», 

- «Сарай» на «господарська будівля», 

- «Добудова до нежитлової будівлі» на «господарська будівля». 

 

 

Перший заступник міського голови                                     О.САВЧЕНКО 

 



                                                                                  
                                                                            У К Р А Ї Н А 

 

                                КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                     ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

                                      ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 червня 2019 року                      м. Корюківка                                        № 235 

 

Про присвоєння  

адрес земельним ділянкам по 

вул. Воїнів Інтернаціоналістів 

м. Корюківка 

 

      Враховуючи зону сформованої забудови на території міста Корюківка, 

керуючись Порядком присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам 

нерухомого майна на території Корюківської міської територіальної громади, 

затвердженим рішенням шостої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 25.05.2017 року, детальним планом територій в межах 

населеного пункту орієнтовною площею 4,5 га на основі затвердженого 

генерального плану м. Корюківка Чернігівської області для житлової забудови 

по вул. Воїнів Інтернаціоналістів (надалі – Детальний план) та на підставі 

ст.ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                виконком міської ради вирішив: 

 

1. Присвоїти окрему поштову адресу земельній ділянці № 1 на 

Детальному плані, цільове призначення: для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),   

що розташована на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів – вулиця Воїнів 

Інтернаціоналістів, 2А, м. Корюківка, Чернігівська обл.. 

 

2. Присвоїти окрему поштову адресу земельній ділянці № 2 на 

Детальному плані, цільове призначення: для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),   

що розташована на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів – вулиця Воїнів 

Інтернаціоналістів, 2Б, м. Корюківка, Чернігівська обл.. 

 

3. Присвоїти окрему поштову адресу земельній ділянці № 3 на 

Детальному плані, цільове призначення: для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  

що розташована на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів – вулиця Воїнів 

Інтернаціоналістів, 2В, м. Корюківка, Чернігівська обл.. 



       4. Присвоїти окрему поштову адресу земельній ділянці № 4 на Детальному 

плані, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що 

розташована на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів – вулиця Воїнів 

Інтернаціоналістів, 4А, м. Корюківка, Чернігівська обл.. 

 

       5. Присвоїти окрему поштову адресу земельній ділянці № 5 на Детальному 

плані, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що 

розташована на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів – вулиця Воїнів 

Інтернаціоналістів, 4Б, м. Корюківка, Чернігівська обл.. 

 

6. Присвоїти окрему поштову адресу земельній ділянці площею № 6 на 

Детальному плані, цільове призначення: для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  

що розташована на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів – вулиця Воїнів 

Інтернаціоналістів, 6А, м. Корюківка, Чернігівська обл.. 

 

7. Присвоїти окрему поштову адресу земельній ділянці № 7 на 

Детальному плані, цільове призначення: для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),      

що розташована на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів – вулиця Воїнів 

Інтернаціоналістів, 6Б, м. Корюківка, Чернігівська обл.. 

 

8. Присвоїти окрему поштову адресу земельній ділянці № 8 на 

Детальному плані, цільове призначення: для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),   

що розташована на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів – вулиця Воїнів 

Інтернаціоналістів, 8А, м. Корюківка, Чернігівська обл.. 

 

9. Присвоїти окрему поштову адресу земельній ділянці № 9 на 

Детальному плані, цільове призначення: для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),      

що розташована на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів – вулиця Воїнів 

Інтернаціоналістів, 8Б, м. Корюківка, Чернігівська обл.. 

 

10. Присвоїти окрему поштову адресу земельній ділянці № 11 на 

Детальному плані, цільове призначення: для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що 

розташована на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів – вулиця Воїнів 

Інтернаціоналістів, 10А, м. Корюківка, Чернігівська обл.. 

 

        11. Присвоїти окрему поштову адресу земельній ділянці № 12 на 

Детальному плані, цільове призначення: для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що 



розташована на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів – вулиця Воїнів 

Інтернаціоналістів, 10Б, м. Корюківка, Чернігівська обл.. 

 

        12. Присвоїти окрему поштову адресу земельній ділянці № 13 на 

Детальному плані, цільове призначення: для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів – вулиця Воїнів 

Інтернаціоналістів, 12А, м. Корюківка, Чернігівська обл.. 

 

13. Присвоїти окрему поштову адресу земельній ділянці № 14 на 

Детальному плані, цільове призначення: для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів – вулиця Воїнів 

Інтернаціоналістів, 12Б, м. Корюківка, Чернігівська обл.. 

 

14. Присвоїти окрему поштову адресу земельній ділянці № 15 на 

Детальному плані, цільове призначення: для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів – вулиця Воїнів 

Інтернаціоналістів, 12В, м. Корюківка, Чернігівська обл.. 

 

15. Присвоїти окрему поштову адресу земельній ділянці № 16 на 

Детальному плані, цільове призначення: для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів – вулиця Воїнів 

Інтернаціоналістів, 12Г, м. Корюківка, Чернігівська обл.. 

 

16. Присвоїти окрему поштову адресу земельній ділянці № 17 на 

Детальному плані, цільове призначення: для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів – вулиця Воїнів 

Інтернаціоналістів, 12Ґ, м. Корюківка, Чернігівська обл.. 

 

17. Присвоїти окрему поштову адресу земельній ділянці № 18 на 

Детальному плані, цільове призначення: для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів – вулиця Воїнів 

Інтернаціоналістів, 12Д, м. Корюківка, Чернігівська обл.. 

 

18. Присвоїти окрему поштову адресу земельній ділянці № 19 на 

Детальному плані, цільове призначення: для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів – вулиця Воїнів 

Інтернаціоналістів, 14А, м. Корюківка, Чернігівська обл.. 

 



19. Присвоїти окрему поштову адресу земельній ділянці № 20 на 

Детальному плані, цільове призначення: для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів – вулиця Воїнів 

Інтернаціоналістів, 14Б, м. Корюківка, Чернігівська обл.. 

 

20. Присвоїти окрему поштову адресу земельній ділянці № 21 на 

Детальному плані, цільове призначення: для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів – вулиця Воїнів 

Інтернаціоналістів, 14В, м. Корюківка, Чернігівська обл.. 

 

21. Присвоїти окрему поштову адресу земельній ділянці № 22 на 

Детальному плані, цільове призначення: для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів – вулиця Воїнів 

Інтернаціоналістів, 14Г, м. Корюківка, Чернігівська обл.. 

 

22. Присвоїти окрему поштову адресу земельній ділянці № 23 на 

Детальному плані, цільове призначення: для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів – вулиця Воїнів 

Інтернаціоналістів, 16А, м. Корюківка, Чернігівська обл.. 

 

24. Присвоїти окрему поштову адресу земельній ділянці № 24 на 

Детальному плані, цільове призначення: для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів – вулиця Воїнів 

Інтернаціоналістів, 16Б, м. Корюківка, Чернігівська обл.. 

 

 

Перший заступник міського голови                                        О.САВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 червня 2019 року                       м. Корюківка                                         № 236 

 

Про постановку на квартирний облік 

 

        Розглянувши клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА, 

керуючись ст. 39 Житлового кодексу, Правилами обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень, 

постановою виконавчого комітету Чернігівської обласної ради народних 

депутатів і президії обласної ради президії професійних спілок від 07.01.1985 

«Про порядок обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 

надання їм жилих приміщень у Чернігівській області», ст. 33 Закону України 

«Про забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту дітей -

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

         Поставити на квартирний облік: 

 

 -  Гринь Катерину Григорівну, __________ р.н., дитину, позбавлену 

батьківського піклування, черга позачергова, склад сім’ї − 1 особа. 

         Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від 

05.06.2019 № 10-18/247. 

 

 

Перший заступник міського голови                                        О.САВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                     
                                                                               У К Р А Ї Н А 

 

                                 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                      ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

                                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 червня 2019 року                        м. Корюківка                                        № 238   
 

Про надання дозволу на виготовлення 

проектної документації та газифікацію  

житлового будинку 

 

      Розглянувши заяву Кугука О.В., керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                                  виконком міської ради вирішив: 

 

      1. Надати дозвіл Кугуку Олексію Віталійовичу на  виготовлення  проектної 

документації та газифікацію житлового будинку по вул. Соборна, 166,             

м. Корюківка. 

      Підстава: заява вх. № 251/04-05 від 10.05.2019. 

 

       2.  Дозволити  Кугуку О.В. проведення  земляних  робіт  лише при 

отриманні відповідного дозволу міської ради. 

 

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О. М.. 

 

 

Перший заступник міського голови                                        О.САВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                                                   
                                                                             У К Р А Ї Н А 

 

                                 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                      ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

                                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

 20 червня 2019 року                   м. Корюківка                                          № 239 

 

Про надання дозволів на підключення                                 

до централізованої мережі водопостачання 

        Розглянувши  клопотання  КП «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради від 19.06.2019 № 153, керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

виконком міської ради вирішив: 
 

        1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на підключення до централізованої мережі 

водопостачання наступних об’єктів: 

-   по вул. Червонохутірська, 16/2, м. Корюківка, заявник – Щербаков Артем 

Олександрович. 

-     по вул. Калинова, 9, м. Корюківка, заявник – Басс Андрій Васильович. 

 

       2. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської  міської  ради  

на виконання земляних робіт по підключенню вищезазначених об’єктів до  

міського водогону. 

       

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника             

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О.М.. 

 

 

Перший заступник міського голови                                        О.САВЧЕНКО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                   
                                                                             У К Р А Ї Н А 

 

                                 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                      ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

                                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 червня 2019 року                   м. Корюківка                                          № 240 

 

Про надання дозволу  на  

здійснення попередньої оплати 

 

       Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської  міської 

ради від 18.06.2019 № 151/1, керуючись постановою Кабінету Міністрів 

України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, 

робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                 виконком міської ради вирішив:     

 

        Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на попередню оплату робіт з розрахунку 

додаткових притоків каналізаційних мереж, розташованих у центральному 

районі м. Корюківка, на суму 54000,00 грн.. 
 

 

Перший заступник міського голови                                        О.САВЧЕНКО 

 
 

 


	Розглянувши  клопотання  комунальних підприємств  Корюківської міської ради щодо затвердження штатних розписів цих підприємств у зв’язку з підвищенням з 01 липня 2019 року розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та зміною штатної чи...

