
                                                                  
 
                           КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                            РІШЕННЯ 
 
 

28 липня  2016 року  № 229 
 
Про затвердження розміру пайового внеску  
на розвиток інженерно - транспортної 
та соціальної інфраструктури м. Корюківки 
 
     Розглянувши   протокол   засідання   комісії  з  питань   визначення   пайової  
участі замовників на розвиток інженерно - транспортної та соціальної 
інфраструктури м. Корюківки від 27.07.2016 № 2, керуючись ст. 31 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 40 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», рішенням  дев’ятої сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання від 20.01.2012 «Про Порядок залучення, 
розрахунку, розміру  і  використання  коштів   пайової  участі   у  розвитку  
інфраструктури м. Корюківка», 
 
                             виконком міської ради в и р і ш и в: 
 
     1. Затвердити розмір пайового внеску на розвиток інженерно - транспортної 
та соціальної інфраструктури м. Корюківки товариства з обмеженою 
відповідальністю «Футбольний клуб «Динамо» у сумі 349517,40 грн. 
(протокол додається).  
 
     2. Враховуючи, що вартість транспортних комунікацій та інженерних 
мереж, що знаходяться поза межами земельної ділянки, а саме вартість 
під’їзної дороги та зовнішнього освітлення становить 576,558 тис. грн., 
звільнити товариства з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб 
«Динамо» від сплати пайового внеску на розвиток інженерно - транспортної та 
соціальної інфраструктури м. Корюківки. 
 
 
 
Перший заступник міського голови                                  Л.В.Малиш 
 



 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
28 липня 2016 року  № 231 
 
Про надання одноразової матеріальної 
допомоги на будівництво підвідного 
газопроводу до житлового будинку 
 
        Розглянувши заяву Деркач Марини Миколаївни щодо надання їй 
одноразової матеріальної допомоги на будівництво підвідного газопроводу до 
житлового будинку по вул. Червонохутірська, 1, м. Корюківка, де вона є одним 
із співвласників, враховуючи Договір укладений між нею та ПАТ 
«Чернігівгаз», на виконання Програми модернізації систем цілісного 
майнового комплексу по теплопостачанню м. Корюківка, затвердженої 
рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 
31.03.2016 р. (зі змінами, внесеними рішенням шостої сесії Корюківської 
міської ради сьомого скликання від 30.06.2016 р.) керуючись ст. 30, Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

                       виконком міської ради вирішив: 
 
      Надати Деркач Марині Миколаївні (ідентифікаційний номер 
_____________) одноразову матеріальну допомогу на будівництво підвідного 
газопроводу до житлового будинку по вул. Червонохутірська, 1, м. Корюківка, 
в сумі 35 215 грн. 29 коп. згідно наступних документів: 
- рахунку на оплату послуг ПАТ «Чернігівгаз» по виготовленню та 
погодженню технічної документації, приймання в експлуатацію об’єктів 
газопостачання та пуску газу в газопроводи на суму 1 189 грн. 01 коп.; 
- повідомлення на оплату послуг ВАТ «Чернігівгазбуд» по виготовленню 
проектно-кошторисної документації на суму 982 грн. 44 коп.; 
- рахунку на оплату послуг ПАТ «Чернігівгаз» по не стандартному 
приєднанню (від 3м.куб/год) на суму 33 043 грн. 84 коп., 
     Кошти перерахувати на рахунок № _____________ _в ПАТ КБ 
«Приватбанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, картковий рахунок № 
__________________, відкритий на ім’я Деркач Марини Миколаївни. 
 
     Підстава: заява вх. № 217/03-18 від 28.07.2016 
 
 
Перший заступник міського голови                                      Л.В. Малиш 
 



                                                                   
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
28 липня  2016 року  № 232 
 
Про видалення зелених насаджень 
по вул. Бульварній, м. Корюківки 
 
     Заслухавши інформацію заступника міського голови Бикова О.М.. щодо 
видалення аварійних дерев по вул. Бульварній, акт обстеження зелених 
насаджень, що підлягають знесенню чи пересадженню, від 25.07.2016, 
керуючись ст. 30  Закону України  «Про місцеве самоврядування в України», 
 

виконком міської ради в и р і ш и в: 
 
     1. Затвердити акт № 3 обстеження зелених насаджень, що підлягають 
знесенню чи пересадженню у зв’язку із забудовою та впорядкуванням 
земельних площ на території Корюківської міської ради, від 25.07.2016. 
 
      2.  Заступнику міського голови Бикову О.М. укласти договір  з 
Корюківською житлово –експлуатаційною конторою про виконання робіт по 
знесенню зелених насаджень  в кількості 7 (семи) штук по вул. Бульварній, 
біля буд. №№ 8-12. 
 
      3.  Надати дозвіл Корюківській житлово –експлуатаційній конторі на 
знесення зелених насаджень згідно укладеного договору. 
 
     4. Деревину, утворену в результаті видалення аварійних дерев, об’ємом               
3,93 куб. передати безкоштовно Корюківській житлово –експлуатаційній 
конторі з метою використання для потреб підприємства. 
 
     5. Контроль   за  виконанням   даного рішення  прокласти на заступника 
міського голови Бикова О.М.. 
 
 
 
Перший заступник міського голови                                  Л.В.Малиш 


