
                                                                         
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 березня 2019 року                     м. Корюківка                                           № 72 

 

Про затвердження умов продажу  

нежитлової будівлі, розташованої за адресою:  

Чернігівська область, Корюківський район,  

с. Тельне, вул. Мирна, 28 

 

        Розглянувши подання аукціонної комісії щодо умов продажу об’єкта 

малої приватизації, на виконання рішення 22 сесії Корюківської міської ради         

сьомого скликання від 28.02.2019 «Про затвердження переліку об’єктів міської 

комунальної власності, що підлягають приватизації у 2019 році», відповідно до 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 

Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 

приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, керуючись               

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

 

                                   виконком міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити умови продажу об’єкта малої приватизації – нежитлової 

будівлі, розташованої за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, 

с. Тельне, вул. Мирна, 28, розроблені аукціонною комісією, що додаються. 

 

           2. Затвердити текст інформаційного повідомлення про продаж на 

електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі за 

адресою: Чернігівська область, Корюківський район, с. Тельне, вул. Мирна, 

буд. 28,  що 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.  

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                  О.БИКОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 05  березня 2019 року  №72 

«Про затвердження умов продажу  

нежитлової будівлі розташованої за   

адресою: Чернігівська область,  

Корюківський район, с.Тельне,  

вул. Мирна, 28» 

 

 

Умови продажу об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі  

загальною площею 197,4 кв. м., розташованої  

за адресою: Чернігівська область, Корюківський район,  

с. Тельне, вул. Мирна, буд.28. 
 

Інформація про об'єкт приватизації: 
 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля. 

 

Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Корюківський район, 

с.Тельне, вул. Мирна, буд.28. 

Опис об’єкта: нежитлова будівля, загальною площею 197,4 кв.м., 

будівельний об’єм 912 куб.м. Одноповерхова будівля, має цегляний 

фундамент, стіни дерев’яні обкладені цеглою, перегородки дерев’яні, 

покрита шифером. Рік введення в експлуатацію. – 1960 р. В будівлі відсутні 

електропостачання, опалення та водопровід. Будівля потребує капітального 

ремонту. Дверні та віконні блоки відсутні. Прибудова напівзруйнована. 

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,05 га.  

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 

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: 66 662,00 грн. (шістдесят 

шість тисяч шістсот шістдесят дві гривні 00 копійок). 

Розмір гарантійного внеску: 6 666,20 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 666,62 грн.  

http://koryukivka-rada.gov.ua/
http://koryukivka-rada.gov.ua/


Дата проведення аукціону: 28 березня 2019 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: 33 331, 00 грн (тридцять три тисячі триста тридцять 

одна гривня 00 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 3 333,10 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 333,31 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 20 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: 33 331, 00 грн (тридцять три тисячі триста тридцять 

одна гривня 00 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 3 333,10 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 333,31 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). 
 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.


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 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-2019-03-05-000013-1 

 

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/elektronni-majdanchiki-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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://koryukivka-rada.gov.ua/
mailto:koryukivka.rada@gmail.com
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
https://prozorro.sale/pokupcyam
https://prozorro.sale/pokupcyam


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

Від 05  березня 2019 року  №72 

«Про затвердження умов продажу  

нежитлової будівлі розташованої за   

адресою: Чернігівська область,  

Корюківський район, с.Тельне,  

вул. Мирна, 28» 
 

 

 

Інформаційне повідомлення  

Про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – 

нежитлової будівлі за адресою: Чернігівська область, Корюківський 

район,  

с. Тельне, вул. Мирна, буд. 28. 
 

Інформація про об'єкт приватизації: 
 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля. 

Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Корюківський район, 

с.Тельне,   вул. Мирна, буд.28. 

Опис об’єкта: нежитлова будівля, загальною площею 197,4 кв.м., 

будівельний об’єм 912 куб.м. Одноповерхова будівля, має цегляний 

фундамент, стіни дерев’яні обкладені цеглою, перегородки дерев’яні, 

покрита шифером. Рік введення в експлуатацію. – 1960 р. В будівлі відсутні 

електропостачання, опалення та водопровід. Будівля потребує капітального 

ремонту. Дверні та віконні блоки відсутні. Прибудова напівзруйнована. 

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,05 га.  

 

Інформація про балансоутримувача: Корюківська міська рада 

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: 66 662,00 грн. (шістдесят 

шість тисяч шістсот шістдесят дві гривні 00 копійок). 

Розмір гарантійного внеску: 6 666,20 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 666,62 грн.  

Дата проведення аукціону: 28 березня 2019 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: 33 331, 00 грн (тридцять три тисячі триста тридцять 

одна гривня 00 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 3 333,10 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 333,31 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 20 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: 33 331, 00 грн (тридцять три тисячі триста тридцять 

одна гривня 00 копійок)  



Розмір гарантійного внеску: 3 333,10 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 333,31 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/ 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.


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 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 05.03.2019 року №72 «Про затвердження умов продажу нежитлової 

будівлі розташованої за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, 

с.Тельне, вул. Мирна, 28». 

 

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 

Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2019-03-05-000013-1 

 

Період між аукціоном без умов та аукціоном зі зниженням стартової ціни 

складає 20 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/elektronni-majdanchiki-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. 

 

http://koryukivka-rada.gov.ua/
mailto:koryukivka.rada@gmail.com
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
https://prozorro.sale/pokupcyam
https://prozorro.sale/pokupcyam


 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 березня 2019 року                   м. Корюківка                                              № 74 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Про оренду  майна 

міської комунальної власності  

 

        Розглянувши звернення Управління Служби безпеки України в 

Чернігівській області від 25.02.2019 № 74/16-1448, керуючись ст. 29 Закону 

України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

        1. Передати управлінню Служби безпеки України в Чернігівській області 

в оренду легковий автомобіль Renault Duster, державний реєстраційний номер 

СВ0833ВХ, номер шасі VF1HJD40X61822940, 2018 рік випуску, терміном на 

один рік з річною орендною платою – 1 гривня. 

 

        2. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити 

виконання даного рішення. 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                  О.БИКОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

05 березня 2019 року                  м. Корюківка                                            № 75 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про надання дозволу  

на списання майна  

 

Розглянувши звернення КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 05.03.2019 № 64 щодо списання майна, що перебуває на обліку 

підприємства,  відповідно до Положення про відчуження та списання майна, 

що є міською комунальною власністю, затвердженого рішенням двадцять 

четвертої сесії Корюківської міської ради п’ятого скликання від 20.08.2009, 

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

 

                                     виконком міської ради вирішив: 
 

1. Надати дозвіл на списання з балансу комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради комп’ютера (системного 

блоку) балансовою (первісною) вартістю 4586 (чотири тисячі п’ятсот 

вісімдесят шість) гривень 00 копійок, 2008 рік придбання, знос 100%, 

інвентарний номер 106010. 
 

 

2. КП «Корюківкаводоканал» списання майна здійснити відповідно до 

зазначеного вище Положення. 
 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                         О. БИКОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 березня 2019 року                    м. Корюківка                                            № 76 

 

Про надання дозволу на  

здійснення попередньої оплати 

 

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 05.03.2019 № 01-12/202, керуючись постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої 

оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                         виконком міської ради вирішив: 

 

Надати дозвіл Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради на здійснення попередньої оплати робіт по об’єкту 

«Облаштування системи опалення частини будівлі Забарівського будинку 

культури в с. Забарівка Корюківського району Чернігівської області»  на суму                   

30071,66 грн.. 

 

      

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                              О.БИКОВ  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 березня 2019 року                   м. Корюківка                                             № 77 

 

Про погодження калькуляцій 

 

Розглянувши клопотання ФОП Сергійчука А.Л. № 1 від 04.03.2019 щодо 

погодження калькуляцій вартості експлуатації техніки, керуючись ст. ст. 30, 31 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

Погодити наступні калькуляції фізичної особи – підприємця Сергійчука 

Анатолія Леонідовича:  

- калькуляцію вартості 1 години експлуатації бульдозера ДТ-75, 

- калькуляцію вартості 1 години експлуатації автомобіля КАМАЗ. 

 

      

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                              О.БИКОВ  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 березня 2019 року                   м. Корюківка                                             № 78 

 

Про надання дозволу на  

підключення до централізованої  

мережі водопостачання 

 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 05.03.2019 № 66, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на підключення до міської централізованої мережі 

водопостачання наступних об’єктів:  

-    приміщення  по  вул. Вокзальна, 26а, м. Корюківка,  заявник – ТОВ 

«Корфад», 

-    житлового будинку по вул. Вознесенська, 16/2, м. Корюківка, власник – 

Ничипоренко Юрій Павлович,  

-    житлового будинку по вул. Садова, 31, м. Корюківка, власник – Горний 

Олег Миколайович. 

 

2. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на 

виконання земляних робіт по підключенню зазначених об’єктів до міської 

мережі водопостачання. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

      

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                              О.БИКОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 березня 2019 року                   м. Корюківка                                            № 80 

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши заяви громадян та додані до них документи, керуючись 

рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

20.12.2018 «Про затвердження Положення про порядок та умови надання 

громадянам разової адресної матеріальної допомоги», 

 

                                 виконком міської ради вирішив: 

 

      Надати Мірошниченку Олександру Павловичу, зареєстрованому по         

_______________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків _____________, матеріальну допомогу на  лікування в сумі  

1500 грн.. 

      Кошти перерахувати на рахунок № ____________ у ПАТ КБ 

«Приватбанк»,  картка  №  __________________. 

      Підстава: заява вх. № 47/04-05 від 27.02.2019.  

 

       

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                  О.БИКОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 березня 2019 року                   м. Корюківка                                              № 81 

 

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 вирішив: 

 

       Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Коноваленко Раїсі 

Тимофіївні, зареєстрованій по _____________, с. Наумівка Корюківського 

району, реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________, 

що здійснювала поховання Коноваленка Олега Івановича, безробітного, який 

помер 27.02.2019. 

       Підстава:  заява вх. № 57/04-05 від 04.03.2019. 

                        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 особовий рахунок № _______________  у ТВ ВБ               

№ 10024/0159  філії  ЧОУ АТ «Ощадбанк». 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                     О.БИКОВ 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 березня 2019 року                   м. Корюківка                                            № 82 

 

Про притягнення до адміністративної 

відповідальності 

 

        Розглянувши протокол про адміністративне правопорушення, 

передбачене частиною 2 статті 197 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, вчинене Авраменко Мариною Володимирівною, керуючись 

статтями 27, 219 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

статтею 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

         Притягнути Авраменко Марину Володимирівну до адміністративної 

відповідальності у вигляді штрафу у розмірі 51 (п’ятдесят одна) гривня за 

порушення вимог частини 2 статті 197 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                     О.БИКОВ 
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