КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
28 листопада 2018 року № 443
Про зміни до розпису
міського бюджету
Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І.,
враховуючи повідомлення Державної казначейської служби України від
22.11.2018 № 80 про зміни до помісячного розпису асигнувань загального
фонду державного бюджету (міжбюджетні трансферти) на 2018 рік по
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально - економічного розвитку окремих територій, керуючись п. 17
рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від
21.12.2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», ст. 28 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Наблизити призначення по КПКВКМБ 0617363 «Виконання
інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально економічного розвитку територій (включаючи співфінансування)» на листопад
місяць в сумі 187000,00 грн. з грудня місяця по об’єкту «Реконструкція
Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 з енергоефективними заходами та створенням
нового освітнього простору по вул. Шевченка, 54 в м. Корюківка,
Чернігівської обл., з виділенням черговості: І черга - зовнішнє утеплення;
ІІ черга - заміна покриття, зовнішніх вікон та дверей; ІІІ черга - внутрішнє
опорядження та заміна інженерних мереж з улаштуванням ІТМ».
2. Фінансовому відділу міської ради (Барсук О.І.) внести відповідні зміни
до розпису міського бюджету.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Савченка О.М..
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
28 листопада 2018 року № 444
Про зміну фонду міського бюджету
Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І.,
керуючись п. 17 рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 21.12.2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», ст. 28 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету:
- по КПКВКМБ 0611100 «Надання спеціалізованої освіти школами
естетичного
виховання
(музичними,
художніми,
хореографічними,
театральними, хоровими, мистецькими)» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» на суму 35000,00 грн;
- по КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму
25000,00 грн..
2. Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету для
придбання комп’ютерної техніки для установ та закладів освіти, а саме:
- по КПКВКМБ 0611100 «Надання спеціалізованої освіти школами
естетичного
виховання
(музичними,
художніми,
хореографічними,
театральними, хоровими, мистецькими)» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання
і предметів довгострокового користування» на суму 35000,00 грн. для
придбання музичних інструментів;
- по КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування» на суму 25000,00 грн. для придбання комп’ютерної техніки.
3. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) внести зміни до розпису міського
бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення міської ради
«Про міський бюджет на 2018 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Савченка О.М..
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
28 листопада 2018 року № 445
Про визначення розпорядників коштів
Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 № 867-р
«Деякі питання розподілу у 2018 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 1310000,00 грн. (ККД 41034500). У зв’язку
з цим, керуючись п.17 рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 21.12.2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», ст. 28
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Визначити замовником по об’єкту згідно додатку 1 до розпорядження
№ 867-р «Реконструкція покрівлі із заміною скатного даху на шатровий
дошкільного начального закладу № 4 «Веселка» за адресою: пров. Бульварний,
8А в м. Корюківка Чернігівської області» на суму 810000,00 грн.
Корюківський дошкільний навчальний заклад № 4 «Веселка» еколого натуралістичного напрямку Корюківської міської ради (КПКВКМБ 0117363
«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо
соціально - економічного розвитку окремих територій (включаючи
співфінансування»).
2. Розподілити кошти субвенції згідно додатку 2 до розпорядження 867-р, а
саме:
- спрямувати кошти в сумі 328591,00. грн. на реконструкцію ПЛІ-0,4кВ
вуличного освітлення вул. Туніка та вул. Шевченка в с. Рейментарівка
Корюківського району Чернігівської області.
Головний розпорядник - Корюківська міська рада (КПКВ 0117363
«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо
соціально - економічного розвитку окремих територій (включаючи
співфінансування»);
- спрямувати кошти в сумі 171409,00 на закупівлю меблів для 1-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів.

Головний розпорядник – Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради (КПКВ 0617363 «Виконання інвестиційних
проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку
окремих територій (включаючи співфінансування»).
3. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) внести зміни до розпису міського
бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення міської ради
«Про міський бюджет на 2018 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Савченка О.М..
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
28 листопада 2018 року № 446
Про перенесення видатків
міського бюджету
Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І.,
враховуючи вимоги постанови КМУ від 06.02.2012 «Про затвердження
Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих
територій», керуючись п. 17 рішення дванадцятої сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від 21.12.2017 «Про міський бюджет на 2018 рік»,
ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Зменшити призначення по спеціальному фонду фонду міського
бюджету по КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об’єктів житлово комунального господарства» КЕКВ 3142 на суму 24209,00 грн..
2. Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету, а
саме:
- по КПКВКМБ 0117362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (включаючи
співфінансування) КЕКВ 3142 на суму 5472,00 грн.,
- по КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій
(включаючи співфінансування)» КЕКВ 3142 на суму 18737,00 грн..
3. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) внести зміни до розпису міського
бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення міської ради
«Про міський бюджет на 2018 рік».
4. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Савченка О.М..
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
28 листопада 2018 року № 447
Про затвердження цін на послуги
КП «Благоустрій» з організації проведення
державної реєстрації шлюбу
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.07. 2016
№ 502-р «Про запровадження реалізації пілотного проекту щодо державної
реєстрації шлюбу», рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від 15.11.2018 «Про надання повноважень
КП «Благоустрій», з метою апробації європейських стандартів у сфері
державної реєстрації актів цивільного стану, спрямованих на створення
сприятливих умов для реєстрації шлюбу у скорочені строки за обраним
заявниками місцем,
виконком міської ради вирішив:
Затвердити ціни на послуги КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«БЛАГОУСТРІЙ» КОРЮКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
з організації
проведення державної реєстрації шлюбу, що будуть надаватися в рамках
реалізації пілотного проекту «Шлюб за 24 години» (додаються).
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
28 листопада 2018 року № 448
Про затвердження умов продажу
нежитлової будівлі, розташованої за адресою:
Чернігівська область, Корюківський район,
м. Корюківка, вул. Вокзальна, 12
Розглянувши подання аукціонної комісії щодо умов продажу об’єкта
малої приватизації, на виконання рішення вісімнадцятої сесії Корюківської
міської ради сьомого скликання від 15.11.2018 «Про приватизацію майна
міської комунальної власності», відповідно до Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, керуючись
статтею 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Затвердити умови продажу об’єкта малої приватизації – нежитлової
будівлі розташованої за адресою: Чернігівська область, Корюківський район,
м. Корюківка, вул. Вокзальна, 12, розроблені аукціонною комісією
(додаються).
2. Затвердити текст інформаційного повідомлення про продаж на
електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі
за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка,
вул. Вокзальна, буд.12 (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.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 28 листопада 2018 року № 448
«Про затвердження умов продажу
нежитлової будівлі, розташованої за
адресою: Чернігівська область,
Корюківський район, м. Корюківка,
вул. Вокзальна, 12»

Умови продажу об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі
загальною площею 130,7 кв. м., розташованої
за адресою: Чернігівська область, Корюківський район,
м. Корюківка, вул. Вокзальна, буд. 12.
Інформація про об'єкт приватизації:
Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Корюківський район,
м.Корюківка, вул. Вокзальна, буд.12.
Опис об’єкта: нежитлова будівля, загальною площею 130,7 кв.м., будівельний
об’єм 158,4 куб.м. Одноповерхова будівля, має шлакобетонний фундамент,
стіни цегляні шлакобетонні обкладені цеглою та плиткою, перегородки
цегляні, покрита шифером. Рік введення в експлуатацію. – 1979 р. В будівлі
відсутні опалення та водопровід, наявне електропостачання. Об’єкт
приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,04 га. Кадастровий
номер земельної ділянки: 7422410100:01:001:1468.
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/.
Об’єкт приватизації на даний час не використовується.
Інформація
про
балансоутримувача:
Корюківська
міська
рада
Корюківського району Чернігівської області, код за ЄДРПОУ 04061760, індекс
15300, Чернігівська обл., м.Корюківка, вул. Бульварна, 6, тел. (04657) 2-15-56,
2-13-79.
Інформація про електронний аукціон:
1. Аукціон без умов:
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні: 188 814 грн. (сто вісімдесят
вісім тисяч вісімсот чотирнадцять гривень) 00 коп.
Розмір гарантійного внеску: 18 881,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 1 888,14 грн.
Дата проведення аукціону: 20 грудня 2018 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 заяв 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: 94 407 (дев’яносто чотири тисячі чотириста сім
гривень) 00 коп.
Розмір гарантійного внеску: 9 440,70 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 944,07 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 30 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: 94 407 (дев’яносто чотири тисячі чотириста сім
гривень) 00 коп.
Розмір гарантійного внеску: 9 440,70 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 944,07 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
(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: Чернігівська область, м. Корюківка,
вул. Бульварна, 6, адреса сайту: http://koryukivka-rada.gov.ua/ . Час роботи:
понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця – з 8.00 до 17.00. Перерва для
відпочинку і харчування 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-2018-11-20-000007-3
Період між аукціоном без умов та аукціоном зі зниженням стартової ціни
складає 30 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/elektronnimajdanchiki-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.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 28 листопада 2018 року № 448
«Про затвердження умов продажу
нежитлової будівлі, розташованої за
адресою: Чернігівська область,
Корюківський район, м. Корюківка,
вул. Вокзальна, 12»

Інформаційне повідомлення
Про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації –
нежитлової будівлі за адресою: Чернігівська область, Корюківський район,
м. Корюківка, вул. Вокзальна, буд. 12.
Інформація про об'єкт приватизації:
Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Корюківський район,
м.Корюківка, вул. Вокзальна, буд.12.
Опис об’єкта: нежитлова будівля, загальною площею 130,7 кв.м., будівельний
об’єм 158,4 куб.м. Одноповерхова будівля, має шлакобетонний фундамент,
стіни цегляні шлакобетонні обкладені цеглою та плиткою, перегородки
цегляні, покрита шифером. Рік введення в експлуатацію. – 1979 р. В будівлі
відсутні опалення та водопровід, наявне електропостачання. Об’єкт
приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,04 га. Кадастровий
номер земельної ділянки: 7422410100:01:001:1468.
Загальний технічний стан основних конструкції будівлі задовільний.
Інформація
про
балансоутримувача:
Корюківська
міська
рада
Корюківського району Чернігівської області, код за ЄДРПОУ 04061760; 15300,
Чернігівська обл., м.Корюківка, вул. Бульварна, 6, 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: 188 814 грн. (сто вісімдесят
вісім тисяч вісімсот чотирнадцять гривень) 00 коп.
Розмір гарантійного внеску: 18 881,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 1 888,14 грн.
Дата проведення аукціону: 20 грудня 2018 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: 94 407 (дев’яносто чотири тисячі чотириста сім
гривень) 00 коп.
Розмір гарантійного внеску: 9 440,70 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 944,07 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 30 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: 94 407 (дев’яносто чотири тисячі чотириста сім
гривень) 00 коп.
Розмір гарантійного внеску: 9 440,70 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 944,07 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
(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: Чернігівська область, м. Корюківка,
вул. Бульварна, 6, адреса сайту: http://koryukivka-rada.gov.ua/ . Час роботи:
понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця – з 8.00 до 17.00. Перерва для
відпочинку і харчування 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 28.11.2018 року № 448 «Про затвердження умов продажу нежитлової
будівлі, розташованої за адресою: Чернігівська область, Корюківський район,
м. Корюківка, вул. Вокзальна, 12».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі
Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-11-20-000007-3
Період між аукціоном без умов та аукціоном зі зниженням стартової ціни
складає 30 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/elektronnimajdanchiki-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.

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
28 листопада 2018 року № 449
Про затвердження цін
на предмети ритуальної належності
та ритуальні послуги
КП «Благоустрій»
Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 26.11.2018 № 238,
керуючись ст. 8 Закону України «Про похоронну справу», ст. 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Затвердити ціни на предмети ритуальної належності та ритуальні
послуги, що будуть надаватися КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
«БЛАГОУСТРІЙ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (додаються).
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
28 листопада 2018 року № 450
Про розміщення об’єктів
зовнішньої реклами
Розглянувши звернення ТОВ «РУШ», ТОВ «ЕЙР БРІДЖ КОМПАНІ»,
керуючись Положенням про розміщення зовнішньої реклами на території
населених пунктів Корюківської міської ради, затвердженим рішенням восьмої
сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 09.08.2017, 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 в и р і ш и в:
1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «РУШ» на
розміщення об’єктів зовнішньої реклами терміном на 5 (п’ять) років на фасаді
будівлі по вул. Шевченка, 62, м. Корюківка, а саме:
− двох щитів розміром 5,06 м. кв. кожен;
− одного щита розміром 11,65 м. кв..
2. У зв’язку з тим, що ТОВ «РУШ» користується приміщенням по
вул. Шевченка, 62, м. Корюківка на підставі договору оперативної оренди
об’єкта нерухомості, укладеним з Корюківською райспоживспілкою, плату
за користування місцем розміщення об’єктів зовнішньої реклами не
нараховувати.
3. Укласти з ТОВ «РУШ» договір про розміщення об’єктів зовнішньої
реклами відповідно до пунктів 1, 2 цього рішення.
4. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «ЕЙР БРІДЖ
КОМПАНІ» у продовженні терміну дії дозволів та договорів на розміщення
об’єктів зовнішньої реклами за адресами:
- біл-борд в м. Корюківка по вул. Садова біля будинку № 35 розміром 18 м. кв.;
- біл-борд в м. Корюківка по вул. Нова біля будинку № 21 розміром 18 м. кв.;

- біл-борд в м. Корюківка по вул. Галини Костюк біля будинку № 24 розміром
18 м. кв.;
- біл-борд в с. Сядрине по вул. Генерала Білого біля будинку № 58 розміром
18 м. кв.;
- біл-борд в с. Соснівка по вул. Магістральна біля будинку № 15Б розміром
18 м. кв.;
- біл-борд в с. Наумівка по вул. Шевченка розміром 18 м. кв.;
- біл-борд в с. Тютюнниця по вул. Богдана Хмельницького біля будинку № 56
розміром 18 м. кв.;
- біл-борд в с. Сахутівка по вул. Шевченка біля будинку № 76 розміром
18 м. кв., − у зв’язку з тим, що продовження термінів дії дозволів та договорів
не передбачене чинним законодавством України.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Савченка О.М..
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
28 листопада 2018 року № 451
Про уточнення найменування
об’єкта будівництва
Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Бикова О.М., відповідно до абзацу другого п. 6
постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 № 106 «Про
затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного
розвитку окремих територій», керуючись ст.ст. 27, 28 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
Назву об’єкта «Реконструкція покрівлі із заміною скатного даху на
шатровий дошкільного навчального закладу № 4 «Веселка» за адресою
пров. Бульварний, 8А в м. Корюківка, Чернігівської області», визначеного
згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 № 867-р
«Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного
розвитку окремих територій» вважати тотожною з назвою об’єкта
«Реконструкція покрівлі із заміною скатного даху на шатровий дошкільного
навчального закладу № 4 «Веселка» за адресою: пров. Бульварний, 8А в
м. Корюківка, Чернігівської області», визначеною в експертному звіті №13905,
затвердженому ТОВ «Експертиза МВК» 05.06.2018.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
28 листопада 2018 року № 452
Про затвердження калькуляцій
Розглянувши клопотання КП «Убідьське» від 23.11.2018 № 99 та № 100
щодо затвердження калькуляцій вартості послуг підприємства, керуючись
ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
Затвердити наступні калькуляції для КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«УБІДЬСЬКЕ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:

- вартість 1 години послуг трактора Т-40 для потреб бюджетних організацій,
- вартість 1 години послуг трактора Т-40 з очищення доріг від снігу для
потреб бюджетних організацій.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
28 листопада 2018 року № 453
Про затвердження оцінки майна
міської комунальної власності
Розглянувши звіт про оцінку майна:
частини нежитлового приміщення площею 53,3 кв.м. на ІІІ- му поверсі
нежитлової будівлі, що перебуває на балансі Відділу освіти, культури, молоді
та спорту Корюківської міської ради та знаходиться за адресою: Чернігівська
обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 73, виконаний приватним підприємством
«Десна - Експерт - М» за договором № 499/18-М від 23.11.2018, рецензію на
звіт про оцінку майна, виконану за договором від 23.11.2018, керуючись ст. 29
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
Затвердити звіт про оцінку майна: частини нежитлового приміщення
площею 53,3 кв.м. на ІІІ - му поверсі нежитлової будівлі, що перебуває на
балансі Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 73,
ринкова вартість якого станом на 23.11.2018 становить 86079 (вісімдесят шість
тисяч сімдесят дев’ять) гривень 50 копійок без врахування ПДВ.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
28 листопада 2018 року № 454
Про оренду майна міської комунальної власності
Розглянувши заяву ФОП Ушака С.В. від 15.11.2018 № 393/04-05,
релігійної громади Української Православної Церкви Свято - Іоанно Богословської парафії від 16.11.2018 № 394/04-05, звернення ПАТ «Укрпошта»
від 28.11.2018 № 22/394, КНП «Корюківський ЦПМСД» від 26.11.2018 № 369,
відповідно до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду
майна міської комунальної власності, затвердженої рішенням вісімнадцятої
сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 15.11.2018, керуючись
ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Прийняти 30.11.2018 від фізичної особи - підприємця Ушака Сергія
Васильовича із орендного користування приміщення загальною площею
80,5 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Вокзальна, 8 А, м. Корюківка.
2. Продовжити термін дії договору оренди від 01.12.2006 частини
нежитлового приміщення по вул. Дудка, 64, м. Корюківка, укладеного з
релігійною громадою Української Православної Церкви Свято - Іоанно Богословської парафії, терміном по 31 грудня 2019 року включно.
3. Укласти договір оренди майна міської комунальної власності з
публічним акціонерним товариством «Укрпошта», а саме:приміщення площею
19,5 м. кв. в нежитловій будівлі по вул. Шевченка, 6, с. Рейментарівка
Корюківського району для надання громадянам послуг поштового зв’язку
терміном на 2 роки 11 місяців та встановити річну орендну плату в розмірі
1 гривня.
4. Внести зміни до пункту 2 рішення виконавчого комітету Корюківської
міської ради від 13.11.2018 № 427 «Про оренду майна міської комунальної
власності», змінивши площу з «39,0 кв.м.» на «19,5 кв.м.».
5. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити
виконання даного рішення.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
28 листопада 2018 року № 455
Про впорядкування адресного господарства
Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради від 27.11.2018 № 01-11/870 та бухгалтерську
довідку, відповідно до Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам
нерухомого майна на території Корюківської міської територіальної громади,
затвердженого рішенням шостої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 25.05.2017, ст.ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
Присвоїти об’єкту нерухомого майна – Корюківській ЗОШ І ст. № 3, що
перебуває на балансі Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської
міської ради та знаходиться по вул. Дудка, 66, м. Корюківка, поштову адресу:
вул. Дудка, 66А, м. Корюківка, Чернігівська область у зв’язку з подвійною
нумерацією.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
28 листопада 2018 року № 456
Про присвоєння адреси
земельній ділянці
Розглянувши заяву Приходька Костянтина Івановича щодо присвоєння
адреси земельній ділянці, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України,
ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
Присвоїти земельній ділянці площею 0,0939 га, цільове призначення: для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01.), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови, яка передається Приходьку Костянтину
Івановичу у приватну власність, адресу: вул. Незалежності, 57 Б, м. Корюківка.
Підстава: заява вх. № 455/06-01 від 23.11.2018.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
28 листопада 2018 року № 457
Про поновлення в списках
квартирного обліку
Розглянувши заяву Кудін Л.Т., 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 професійних спілок
від 07.01.1985 «Про порядок обліку громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, і надання їм жилих приміщень у Чернігівській області», ст. 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
Поновити в списках квартирного обліку при виконавчому комітеті
Корюківської міської ради Кудін Любов Трохимівну, _____________ р.н., з
дати постановки на квартирний облік – 23.02.1995 року, черга першочергова,
склад сім’ї – 6 осіб:
1) чоловік – Кудін Валерій Васильович, ___________ р.н.;
2) донька – Міщенко Тетяна Юріївна, ____________ р.н.;
3) онука – Макаренко Тальяна Миколаївна, ____________ р.н.;
4) син – Макаренко Євген Анатолійович, ______________ р.н.;
5) син – Макаренко Максим Анатолійович, _____________ р.н.
Підстава: заява вх. № 386/04-05 від 07.11.2018.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
28 листопада 2018 року № 458
Про надання допомоги
на поховання
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 «Про
затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб
виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати
померлого», рішення виконкому Корюківської міської ради від 24.01.2008
№ 30 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання» (зі
змінами)
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Савченко
Ірині Олександрівні (вул. ___________, с. Турівка Корюківського району,
реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________), що
здійснювала поховання Федоренка Олександра Олександровича, безробітного,
який помер 16.11.2018.
Підстава: заява вх. № 397/04-05 від 21.11.2018.
Довідка Корюківської районної філії ЧОЦЗ
Довідка Пенсійного фонду
Копія свідоцтва про смерть
Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян
про смерть для отримання допомоги на поховання
Довідка міської ради
Кошти перерахувати у ТВ БВ № 10024/0159 Філії – ЧОУ АТ «Ощадбанк»
на особовий рахунок № ______________.
2. Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Єрмоленко
Юлії Вікторівні (вул. ____________, м. Корюківка, реєстраційний номер
облікової картки платника податків ___________), що здійснювала поховання
Єрмоленка Андрія Григоровича, безробітного, який помер 22.11.2018.
Підстава: заява вх. № 400/04-05 від 26.11.2018.
Довідка Корюківської районної філії ЧОЦЗ
Довідка Пенсійного фонду
Копія свідоцтва про смерть

Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян
про смерть для отримання допомоги на поховання
Довідка міської ради
Кошти перерахувати на рахунок № ____________ у ПАТ КБ
«Приватбанк», картка № _______________.
3. Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Бабку Сергію
Анатолійовичу (вул. ____________, м. Корюківка, реєстраційний номер
облікової картки платника податків
______________), що здійснював
поховання Глінка Віктора Петровича, безробітного, який помер 11.11.2018.
Підстава: заява вх. № 403/04-05 від 27.11.2018.
Довідка Корюківської районної філії ЧОЦЗ
Довідка Пенсійного фонду
Копія свідоцтва про смерть
Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян
про смерть для отримання допомоги на поховання
Довідка міської ради
Кошти перерахувати на рахунок № ____________ у ПАТ КБ
«Приватбанк», картка № _____________________.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

