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КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(дев’ята сесія восьмого скликання) 

 

 

09 листопада 2021 року                  м. Корюківка                                      №  -9/VIІІ 

 

Про надання згоди на передачу та прийняття 

майна у комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади 

 

 

У зв’язку з придбанням шкільних автобусів за кошти освітянської 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та придбанням 

транспортного засобу за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на створення мережі спеціальних служб підтримки осіб, що 

постраждали від домашнього насильства, розглянувши клопотання 

Холминської селищної ради від 01.10.2021 року №04-03/1199 та рішення __ 

сесії Холминської селищної ради __ скликання від 29.10.2021 року № __ «Про 

____», Договори про внесок у натуральній формі №СІК-D-0369 від 03.02.2021 

року та №СІК-D-0397 від 21.04.2021 року укладені між Глобал Комьюнітіз та 

Корюківською міською радою, рішення Корюківського районного суду 

Чернігівської області від 07.10.2021 року №736/999/21, відповідно до 

Цивільного кодексу України, Закону України «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», враховуючи акти прийняття – передачі 

майна №АА-Т-0013 від 15.04.2021 року та №АА-К-0400 від 13.08.2021 року, 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, 

соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись ст.ст. 26, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Прийняття безоплатно у міську комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади транспортні засоби - автобуси спеціалізовані 

для перевезення школярів ZAZ A08A2B – 10 в кількості дві одиниці, з 

номерами кузова Y6DA08A2BM0000086 та  Y6DA08A2BM0000094, 2021 року 

випуску, вартістю 1 599 999,90 грн за одиницю, на загальну суму 3 199 999,80 



грн (три мільйони сто дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять 

гривень 80 копійок) і передати в оперативне управління та на баланс Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради. 

 

2. Прийняти безоплатно у комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади транспортний засіб – автомобіль Space Tourer L3 

BHDi180 AT8 FEEL, з номером кузова VF7VEEHZ8MZ016518, 2021 року 

випуску, балансовою вартістю 1 248 900,00 грн (один мільйон двісті сорок вісім 

тисяч дев’ятсот гривень 00 копійок) та передати на баланс та в оперативне 

управління «Центру надання соціальних послуг» Корюківської міської ради. 

 

3. Надати згоду на прийняття у комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади об’єкт нерухомого майна – амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини літ. А-1, за адресою: Чернігівська 

область, Корюківський район, смт Холми, вулиця Центральна, 143а,  2020 року 

введення в експлуатацію, балансовою вартістю 5 273 240,45 грн. (п’ять 

мільйонів двісті сімдесят три тисячі двісті сорок гривень 45 копійок). 

 

3.1. Прийняти безоплатно із комунальної власності Холминської 

селищної ради у комунальну власність Корюківської міської територіальної 

громади об’єкт нерухомого майна – амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини літ. А-1, за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, смт 

Холми, вулиця Центральна, 143а,  2020 року введення в експлуатацію,  та інші  

основні засоби загальною балансовою вартістю 5 273 240,45 грн (п’ять 

мільйонів двісті сімдесят три тисячі двісті сорок гривень 45 копійок), згідно 

додатку до рішення, на підставі акта приймання-передачі. 

 

3.2. Передати на баланс та в оперативне управління Комунальному 

некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради майно 

зазначене в пункті 3 рішення. 

 

4. Прийняти у комунальну власність Корюківської міської територіальної 

громади планшети в кількості два штуки по 7 296,00 грн кожний, на загальну 

вартість 14 592,00 грн (чотирнадцять тисяч п’ятсот дев’яносто дві гривні 00 

копійок)  

 

5. Прийняти у комунальну власність Корюківської міської територіальної 

громади автобусні зупинки розміщені на території Наумівського 

старостинського округу Корюківської міської ради в кількості дві штуки по 

51 000,00 грн кожна, на загальну вартість 102 000,00 грн (сто дві тисячі гривень 

00 копійок) та передати на баланс Комунальному підприємству «Благоустрій» 

Корюківської міської ради.  

 



6. Прийняти у комунальну власність Корюківської міської територіальної 

громади та на баланс Корюківської міської ради відумерлу спадщину, а саме: 

квартиру №51 за адресою: вул. Зарічна, буд.№1, м.Корюківка, Корюківський 

район, Чернігівська обл, що належала Ткаченко Раїсі Іллівні на підставі 

свідоцтва про право власності на житло. 

 

6.1. Виконавчому апарату міської ради забезпечити проведення оцінки 

для визначення ринкової вартості та державної реєстрації об’єкта нерухомості, 

зазначеного в пункті 6 рішення. 

 

7. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.), КНП 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної 

медицини» (Лещенко С.В.), Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

(Наумчик І.В.), «Центру надання соціальних послуг» (Єрмоленко Т.О.), 

здійснити прийняття – передачу майна вказаного в рішенні, відповідно до 

вимог чинного законодавства України. 

 

 8. Виконавчому апарату міської ради, Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради здійснити заходи щодо державної реєстрації 

об’єктів нерухомого майна та транспортних засобів. 

 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                             Р. АХМЕДОВ 



Додаток 

до рішення дев’ятої сесії  

Корюківської міської ради  

восьмого скликання 

від __ листопада 2021р. № -9/VIIІ 

 

 

ПЕРЕЛІК 

 майна, що безоплатно приймається в комунальну власність  

Корюківської міської територіальної громади з комунальної власності  

Холминської селищної територіальної громади у  

 

Об’єкти нерухомості 

 

№ 

п/п 

Найменування майна Місцезнаходження 

майна  

Рік 

побудови 

Балансова 

(первісна) 

вартість, грн 

1 Об’єкт нерухомості - 

амбулаторія загальної 

практики сімейної медицини 

Чернігівська область, 

Корюківський  район, 

смт Холми, вул. 

Центральна, 143 а, 

2020 5035917,18 

 Разом:   5 035 917,18 

 

Необоротні активи 

 

№ 

п/п 

Найменування майна Одиниця 

виміру  

Кількість  Балансова 

(первісна) вартість, 

грн 

1 Насос циркулярний DN 25GPD 25-

8S/180 

шт 1 9353,44 

2 Котел електричний 18 кВт шт 1 13094,81 

3 Спліт система настінного типу 07 шт 3 32019,92 

4 Підвищувальна насосна станція JPB 

5А-А-СVBP Grunfos 

шт 1 10338,76 

5 ВРП шт 1 74827,64 

6 Лічильник трифазний шт 1 7358,03 

 Разом:   146992,60 

 

Запаси 

 

№ 

п/п 

Найменування майна Одиниця 

виміру  

Кількість  Балансова 

(первісна) 

вартість, грн 

1 Група безпеки котла шт 1 1103,70 

2 Радіатори сталеві панельні 22-500х500 шт 3 6734,48 

3 Радіатори сталеві панельні 22-500х600 шт 2 4739,06 

4 Радіатори сталеві панельні 22-500х800 шт 1 2369,53 



5 Радіатори сталеві панельні 22-500х1000 шт 1 2868,38 

6 Радіатори сталеві панельні 22-500х1100 шт 1 3242,52 

7 Радіатори сталеві панельні 22-300х1600 шт 2 10475,83 

8 Радіатори сталеві панельні 22-400х500 шт 1 1870,69 

9 Радіатори сталеві панельні 11-500х600 шт 1 1745,98 

10 Радіатори сталеві панельні 11-400х500 

VK 

шт 1 1621,26 

11 Лічильник DN 15 шт 1 3304,88 

12 Прилад  приймально –контрольний 

охоронної сигналізації з АКБ 7А*год 

Оріон NOVA8+ 

шт 1 3635,36 

13 Виносний модуль розширення  зон M-Z 

box 

шт 1 877,98 

14 Клавіатура для керування , K-LCD шт 2 3978,34 

15 Комунікатор-передавач GSM (GPRS) 

M-GSM 

шт 1 1469,11 

16 Блок живлення  БП 1230 шт 1 1922,65 

17 Сповіщувач об’ємний інфрачервоний 

комбінований (рух+ розбиття скла) 

SWAN QUAN 

шт 4 1305,36 

18 Система охорони  ОСЗ-1 шт 1 275,40 

19 Датчик комбінований  SWAN PGB шт 9 6801,19 

20 Датчик об’ємний SWAN QUAN шт 1 312,72 

21 Сповіщувач магнітоконтактний СОМК 

3-11  

шт 5 203,70 

22 Сповіщувач магнітоконтактний СОМК 

по металу 

шт 1 126,30 

23 Прилад  приймально-контрольний 

пожежний  Тирас- 8П1 

шт 1 4925,11 

24 Модуль релейних виходів МРЛ-2  шт 1 257,86 

25 Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 

ПП « Артон» 

шт 19 1895,59 

26 Сповіщувач пожежний ручний СПР 

Тирас 

шт 5 816,84 

27 Сповіщувач пожежний тепловий  ТПТ-3 шт 14 843,86 

28 Оповіщувач  світло-звуковий ОСЗ- 2 

ПОЖЕЖА         

шт 1 324,25 

29 Оповіщувач  світло-звуковий ОСЗ          

« Джміль- 2 » 

шт 1 576,17 

30 Оповіщувач світловий « вихід» ОС-6.2 

тирас  

шт 4 1142,35 

31 Блок живлення  12 В,1.5 А,БП 1215 « 

тирас-12» 

шт  1 1074,08 

32 Вогнегаситель вуглекислотний ВВК-3,5 шт 4 3142,75 



33 Щит пожежний  шт 1 411,55 

34 Азбестове пототно роз.2мх2м шт 1 305,54 

35 Ящик з піском  містк.1м шт 1 2993,10 

36 Лопата пожежна  шт 2 187,08 

37 Сокира пожежна  шт 1 249,42 

38 Лом шт 1 99,77 

39 Відро шт 2 187,08 

40 Вогнегаситель порошковий ВП-6 шт 3 1085,00 

41 Маршрутизатор шт 1 557,46 

42 Шафа серверна настінна 19»12U450 шт 1 5133,62 

43 Комутатор 19 «D-link DGS-1100-16 шт 1 2087,69 

44 Патч - панель 1 U8 портовая модульная  шт  1 380,38 

45 Організатор кабеля 19»1Uс5 

пластиковими кільцями 

шт 1 125,96 

46 Полка 1U375 ММ шт 1 543,74 

 Разом:  111 90 330,67 

 

 

Секретар міської ради                                                                                Анастасія Плющ 


