
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня 2021 року                           м. Корюківка                                               № 28 

 

Про формування переліку об’єктів  

малої приватизації на 2021 рік 

 

З метою належного та ефективного використання майна міської 

комунальної власності, наповнення дохідної частини міського бюджету, 

відповідно до Закону України «Про приватизацію державного та комунального 

майна», керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 
 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Сформувати Перелік об’єктів малої приватизації міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади, що підлягають 

приватизації у 2021рік, згідно додатку.     

 

2. Вносити підготовлені об’єкти до приватизації, на розгляд сесії 

Корюківської міської ради.   

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М. 

 

 

Міський голова                                                                  Р.АХМЕДОВ 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 19.01.2021 року №28   

«Про формування переліку об’єктів  

малої приватизації на 2021 рік» 

 

П Е Р Е Л І К  

об’єктів малої приватизації міської комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2021 рік 

 
Найменування 

об’єкта 

Місцезнаходження 

об’єкта 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

Балансоутримувач Спосіб 

приватизації 

Балансова 

(залишкова) 

вартість, 

грн 

Нежитлова 

будівля, склад 

Чернігівська область, 

Корюківський район, 

м. Корюківка, вул. 

Бульварна, буд. 25 Б 

0,05 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

0,00 

Нежитлова 

будівля 

Чернігівська область, 

Корюківський район, 

с. Наумівка, 

вул. Лучка, буд. 1 А 

0,2055 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

0,00 

Нежитлова 

будівля 

Чернігівська область, 

Корюківський район, 

с. Наумівка, 

вул.Шевченка, буд. 

66 Г 

 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

284686,29 

Громадський 

будинок з 

господарським

и 

(допоміжними) 

будівлями та 

спорудами  

Чернігівська область, 

Корюківський район, 

с. Сахутівка, 

вул.Шевченка,  

буд.60 В 

 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

0,00 

Нежитлова 

будівля, 

адмінбудівля 

Чернігівська область, 

Корюківський район, 

с. Тютюнниця, 

вул. Хмельницького 

Б, 45а 

0,1051 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

91708,21 

Будівля школи Чернігівська область, 

Корюківський район, 

с. Домашлин, 

вул. Центральна, 6 

 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

190163,73 

Котельня Чернігівська область, 

Корюківський район, 

с. Домашлин,  

вул. Центральна, 6 

 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

0,00 

 

Начальник відділу земельних ресурсів  

та комунального майна  

виконавчого апарату міської ради               Т.СКИБА 


