
Порядок денний 

позачергового засідання виконкому Корюківської міської ради 

від 23 квітня 2020 року 

м. Корюківка 
 

1. Про заходи щодо протидії поширення гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої  корона вірусом SARS-CoV-2 на території села Буда. 

2. Щодо прийому дітей до перших класів закладів загальної середньої 

освіти Корюківської міської ради у 2020 році. 

3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 19 грудня 2019 року № 507 «Про затвердження 

Календарного плану заходів Корюківської міської ради на 2020 рік». 

4. Про виділення коштів на проведення офіційних заходів з нагоди Дня 

пам’яті та примирення і 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні. 

5. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

нагоди 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

6. Про привітання жителів громади з нагоди ювілеїв. 

7. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

8. Про субвенцію з державного бюджету 

9. Про затвердження проєктної документації 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 квітня 2020 року                       м. Корюківка                                     № 131 

 

Про заходи щодо протидії поширення  

гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої  корона вірусом SARS-CoV-2 

на території села Буда 

 

Розглянувши протокол засідання районної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 23.04.2020 року №12, протокол 

засідання комісії Корюківської міської ради з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій від 23.04.2020 № 5 та у відповідності до 

постанови головного державного санітарного лікаря України від 21.04.2020 

року №11 «Щодо протидії поширення короновірусної хвороби (COVID-19) в 

поминальні дні», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 

211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», ст. 19, 79 

Кодексу цивільного захисту України, ст.ст. 5, 11, 28, 30 Закону України «Про 

захист населення від інфекційних хвороб», ст. 36 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 
 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Встановити на території села Буда, Корюківського району, 

Чернігівської області (надалі – с. Буда) наступні протиепідемічні заходи: 

1.1. Визначити межі карантину — населений пункт с. Буда i маркувати ïx 

шляхом встановлення інформаційних знаків, табличок про введення особливого 

режиму проведення протиепідемічних заходів. 

1.2. За необхідності, створити на в’їздах i виїздах із території карантину, 

зокрема на автодорогах що підходять в с. Буда контрольно-пропускні пункти. 

1.3. У разі створення контрольно-пропускних пунктів залучити до роботи 

в контрольно-пропускних пунктах працівників Національної поліції, 

Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної 

адміністрації, працівників, матеріально-технічні та транспортні засоби 

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, забезпечивши 

ïx життєдіяльність та дієздатність. 

 



1.4. За необхідності установити особливий режим в’їзду-виїзду на 

територію с. Буда фізичних осіб та транспортних засобів, застосувавши 

наступні вимоги: 

 наявність документу що посвідчує особу – для перевірки чи входить ця 

особа до списку контактних осіб (список надається щодня представниками 

Чернігівського лабораторного центру); 

 проведення медичного огляду/безконтактної термометрії; 

 направлення особи з підозрою на PBI на обстеження до місця, 

визначеного Управлінням охорони здоров’я Чернігівської обласної державної 

адміністрації; 

1.5. За необхідності перекрити ґрунтові дороги для в’їзду в с. Буда, 

залучивши для цього сили та засоби підприємств, установ та організацій 

населених пунктів громади. 

1.6. Провести силами підрозділів Управління ДСНС України у 

Чернігівській області, ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ 

України» та комунальних підприємств Корюківської міської ради дезінфекційні 

заходи у приміщеннях обсервації контактних осіб першої лінії та забезпечити 

працівників вищезазначених організацій дезінфікуючими засобами та засобами 

захисту. 

1.7. Забезпечити харчування осіб, які залучені до надання медичної 

допомоги у зв’язку із протидією гострій респіраторній хворобі COVID-19 та 

постійно знаходяться на роботі. 

1.8. КНП «Корюківський ЦПМСД» КРР (Лещенко С.В.), КНП 

«Корюківська ЦРЛ» (Пивовар С.Г.) рекомендувати опрацювати питання про 

забезпечення місцями для відпочинку працівників поліції, які залучені до 

заходів із протидії гострій респіраторній хворобі COVID-19. 

1.9. Організувати  роботу щодо залучення соціальних служб, громадських 

та волонтерських організацій  з метою надання допомоги особам з інвалідністю, 

особам похилого віку та іншим малозахищеним верствам населення щодо 

отримання ними пенсій, оплати комунальних послуг, доставки продуктів 

харчування та предметів першої необхідності. 

1.10. Суб’єктам господарювання, що здійснюють діяльність в межах 

карантину, забезпечити проведення дезінфекційних заходів (зокрема поточної 

дезінфекції приміщень) та реалізації продуктів харчування в фасованому та 

ізольованому вигляді.  

1.11. Рекомендувати жителям громади обмежити пересування на 

власному автомобільному транспорті між населеними пунктами, районами та 

областями України. 

 

2. З метою протидії поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 

в місцях перебування масового скупчення людей закрити для відвідування 

кладовища, що розташовані на території населених пунктів Корюківської 

міської ради, крім випадків здійснення поховання померлого, за умови 

проведення ритуальних обрядів з дотриманням протиепідемічних правил, 

зокрема участі не більше 10 осіб та забезпечення відстані між присутніми не 

менше ніж 1,5 метри. 



2.1. Рекомендувати жителям громади перенести поминальні дні на 06 

червня 2020 року (на Троїцьку батьківську поминальну суботу).  

 

3. Загальному відділу виконавчого апарату Корюківської міської ради 

(Лимаренко Н.П.) оприлюднити дане рішення на офіційному веб-порталі 

Корюківської міської ради та забезпечити інформування населення про 

визначення меж територій карантину, а також впровадження профілактичних, 

протиепідемічних та інших заходів. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Ахмедова Р.Р. 

 

 

Міський голова                                                                              Р.АХМЕДОВ 

 



 

 

                                                                
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 квітня 2020 року                       м. Корюківка                                     № 132 

 

Щодо прийому дітей до перших класів 

закладів загальної середньої освіти 

Корюківської міської ради у 2020 році 

 

 

У зв’язку з карантинними заходами, що запроваджені на території 

Корюківської міської ради, відповідно до Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 

року №367, листа Міністерства освіти і науки України від 31.03.2020 року 

№1/9-132 «Щодо організованого завершення 2019/2020 навчального року та 

зарахування до закладів загальної середньої освіти» та керуючись статтею 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

 виконком міської ради вирішив: 

 

1. Визначити термін подачі документів учнів на зарахування до 1 класу 

закладів освіти Корюківської міської ради на 2020/2021 навчальний рік з 30 

квітня 2020 року  по 31 травня 2020 року. 

 

2. На період встановлення карантину документи подавати електронною 

поштою у сканованій формі без електронного цифрового підпису на електронну 

адресу відповідного закладу освіти. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

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

 

 

Міський голова                                                                       Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 квітня 2020 року                    м. Корюківка                                      № 133 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 19 грудня 2019 року № 507 

«Про затвердження  

Календарного плану заходів  

Корюківської міської ради на 2020 рік» 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів,      

у зв’язку з можливістю перерозподілу коштів, передбачених для нагородження 

жителів громади до професійних свят та знаменних дат, спрямувати кошти         

в сумі 9000,00 грн. на виплату матеріальної допомоги учасникам бойових дій, 

інвалідам та малолітнім в’язням періоду Другої світової війни, що проживають 

на території населених пунктів Корюківської міської територіальної громади     

з нагоди відзначення у 2020 році Дня пам’яті та примирення і 75-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 19 грудня 2019 року № 507 «Про затвердження Календарного плану 

заходів Корюківської міської ради на 2020 рік», виклавши план заходів у новій 

редакції (додається). 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 квітня 2020 року                    м. Корюківка                                         № 134 

 

Про виділення коштів 

на проведення офіційних заходів 

з нагоди Дня пам’яті та примирення 

і 75-ї річниці перемоги над нацизмом  

у Другій світовій війні 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів та 

у відповідності до Календарного плану заходів Корюківської міської ради на 

2019 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 10 січня 2019 року № 2 та з нагоди відзначення у 2020 році Дня пам’яті 

та примирення і 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 

керуючись ст. 28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити список учасників бойових дій, інвалідів та малолітніх 

в’язнів періоду Другої світової війни, що проживають на території населених 

пунктів Корюківської міської територіальної громади, для виплати матеріальної 

допомоги (додається). 

 

2. Виділити кошти: 

- в сумі 7500.00 грн. для виплати матеріальної допомоги ветеранам війни 

за списком (по 500.00 грн. кожному); 

- в сумі 800.00 грн. на придбання квітів та вітальних листівок для 

привітання ветеранів війни. 

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів          

вх. 23.04.2020 № 249/04-02. 

 

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

7500 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 800 грн. для придбання 

квітів та вітальних листівок. Відділу бухгалтерського обліку та звітності 

(Музиченко В.В.) забезпечити перерахування коштів згідно з даним рішенням. 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 23 квітня 2020 року №134 

 

Список  

учасників бойових дій, інвалідів та малолітніх в’язнів періоду Другої 

світової війни, що проживають на території населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади, для виплати матеріальної 

допомоги 

№ 

з/п 

ПІБ Дата 

народження 

Населений 

пункт 

Статус  

1. Кириченко  

Кирило Петрович 

ХХХХ м.Корюківка інвалід війни 

(дитинства) 

2. Кравченко  

Ганна Григорівна 

ХХХХ м.Корюківка УБД 

3. Нафтольська 

Валентина Андріївна 

ХХХХ м.Корюківка УБД 

4. Тройна  

Лідія Кирилівна 

ХХХХ м.Корюківка УБД 

5. Смаглюк  

Анастасія Антонівна 

ХХХХ м.Корюківка ЖНП 

6. Рябченко  

Анна Тарасівна 

ХХХХ м.Корюківка малолітній 

в’язень 

концтаборів 

7. Нечитайло  

Наталія Григорівна 

ХХХХ м.Корюківка малолітній 

в’язень 

концтаборів 

8. Ларченко  

Катерина Іванівна 

ХХХХ с.Забарівка ЖНП 

9. Свиридок  

Афанасій Демидович 

ХХХХ с.Воловики УБД, інвалід 

війни 

10. Середа  

Микола Миколайович 

ХХХХ с.Наумівка інвалід війни 

11. Грищенко  

Микола Михайлович 

ХХХХ с.Наумівка УБД, інші 

12. Кудін  

Іван Давидович 

ХХХХ с.Наумівка УБД, Корея 

13. Гладченко  

Іван Юхимович 

ХХХХ с.Домашлин УБД, інвалід 

14. Корж  

Федір Петрович 

ХХХХ с.Олександрівка УБД 

15. Савченко  

Марія Захарівна 

ХХХХ с.Савинки ЖНП 

Начальник загального відділу  

виконавчого апарату міської ради       Н.ЛИМАРЕНКО 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 квітня 2020 року                    м. Корюківка                                      № 135 

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради з нагоди  

75-ї річниці перемоги над нацизмом  

у Другій світовій війні 

 

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. 27, 28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. З нагоди 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, за 

мужність і героїзм, проявлені в роки війни, багаторічну сумлінну працю у 

повоєнні роки, активну участь у героїко-патріотичному вихованні молоді, 

нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 

- Гладченка Івана Юхимовича – учасника бойових дій, інваліда війни 

(жителя с.Домашлин); 

- Коржа Федора Петровича – учасника бойових дій, інваліда війни 

(жителя с.Олександрівка). 

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів           

від 16.04.2020 № 52. 

  

2. Фінансовому відділу (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 (Музиченко В.В.) 

забезпечити перерахування коштів згідно з даним рішенням. 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 
 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 квітня 2020 року                  м. Корюківка                                      № 136 

 

Про привітання жителів громади 

з нагоди ювілеїв 

 

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. 27, 28, 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. кожному: 

- Мороз Мотроні Гордіївні - жительці м.Корюківка (ХХХХ р.н.);  

- Сидоренко Олександрі Йосипівні - жительці м.Корюківка (ХХХХ р.н.). 

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів          

від 16.04.2020 № 53. 

 

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

в сумі 1000 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 100 грн. для 

придбання квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Музиченко В.В.) 

забезпечити перерахування коштів згідно з даним рішенням. 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 квітня  2020 року                        м. Корюківка                                             № 137 

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 
      

 Заслухавши інформацію  начальника фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись п.15 рішення тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня  2019 року «Про 

міський бюджет на 2020 рік» та ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

виконком міської ради вирішив: 

   

1.Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям 

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість по 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям) в сумі 9000,00грн.  

 

2.Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання і інвентар» в сумі 1000,00грн., по 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 8000,00грн.  

 

3.Начальнику фінансового відділу Барсук О.І. внести зміни до розпису 

міського бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання                        

від 17 грудня 2019 року «Про міський бюджет на 2020 рік». 

 

4.Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського 

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

 
 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 
 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 квітня 2020 року                        м. Корюківка                                             № 138 

 

Про субвенцію з державного бюджету 

 

Згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації  від 09 

квітня  2020 № 209  «Про розподіл  трансфертів з державного бюджету місцевим 

бюджетам» міському бюджету виділена субвенція з державного бюджету на 

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я 

для лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет 

десмопресином в сумі 469 200,00грн. (ККД 41055000), згідно спільного 

розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації та 

Чернігівської обласної ради від 07 квітня 2020 року № 36 «Про внесення змін до 

показників обласного бюджету на 2020 рік» міському бюджету виділена 

субвенція з державного бюджету на надання держаної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами в сумі 2500,00грн.(ККД 41051200). У зв’язку з 

цим, керуючись п.15 рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 17 грудня 2019 року «Про міський бюджет на 2020 рік», 

ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Визначити головним розпорядником коштів субвенції з  державного 

бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 

здоров’я для лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий 

діабет десмопресином в сумі 469 200,00грн. – Корюківську міську раду 

(КПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет»). 

 

2. Здійснити перерозподіл видатків субвенції з державного бюджету на 

надання держаної підтримки особам з особливими освітніми потребами, а саме: 

- по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» збільшити видатки споживання в сумі 7100,00грн. та 

зменшити видатки розвитку в сумі 12000,00грн.  

Головний розпорядник – Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 



- по КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» збільшити видатки 

споживання в сумі 5000,00грн. та видатки розвитку в сумі 2400,00грн. 

Головний розпорядник – Корюківська міська рада. 

Розпорядник ІІІ ступеня – Корюківський ДНЗ № 4 «Веселка».  

 

3. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) врахувати дане рішення при  внесенні 

змін до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 17 грудня 2019 року «Про міський бюджет на 2020 рік».  

 

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського 

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

 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 квітня 2020 року                       м. Корюківка                                     № 139 

 

Про затвердження проєктної  

документації 

 

Розглянувши експертний звіт  ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 16.04.2020 

№02/084/20, керуючись Порядком затвердження проєктів будівництва і 

проведення їх експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 травня 2011 року № 560, ст. 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити проєктну документацію по об’єкту «Поточний середній 

ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Дудка в                 

м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області» на суму 938,033 

тис. грн. 

1.1. Основні техніко - економічні характеристики будівництва об’єкта: 

Характер проведення робіт – поточний середній ремонт. 

Кошторисна вартість робіт: 

всього –  938,033 тис. грн., у тому числі: 

будівельні роботи – 724,922 тис. грн.,  

інші витрати – 213,111 тис. грн. 

1.2. Генеральний проєктувальник – ТОВ «ДОРПРОЕКТБУД» 

1.3. Експертний звіт – ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 16.04.2020 

№02/084/20.       

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 

 


