
                                                                         
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 червня 2019 року                        м. Корюківка                                         № 197 

 

Про зміни до розпису іншої 

субвенції з міського бюджету 

 

       Згідно рішення двадцять четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 30.05.2019 № 2-24/VІІ «Про внесення змін до рішення двадцятої 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 «Про 

міський бюджет на 2019 рік» з міського бюджету виділена інша субвенція у 

сумі 1180000,00 грн.. У зв’язку з цим, керуючись ст.  28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

Затвердити зміни до  розпису іншої субвенції з міського бюджету згідно 

додатку. 

 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 червня 2019 року                        м. Корюківка                                         № 198 

 

Про помісячний розпис 

субвенції з державного бюджету 

      

Враховуючи повідомлення УДКСУ у Корюківському районі від 

24.05.2019, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

                                   виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити помісячний розпис фінансування переліку об’єктів за 

рахунок коштів субвенції з державного бюджету на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад згідно додатку 1. 

 

      2. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського  

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

 
 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 червня 2019 року                       м. Корюківка                                          № 199 

 

Про анулювання результатів  

земельних торгів       

 

        Розглянувши лист голови конкурсної комісії з відбору виконавців робіт із 

землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних 

засадах Савченка О.М. щодо відмови переможця ПП «МЕНАСІЛЬПРОМ»              

від укладення договору оренди земельної ділянки, керуючись п. 5 ст. 138 

Земельного кодексу України, ст. 33 Закону України «Про місцеве  

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Анулювати результати земельних торгів за лотом № 33706 на земельну 

ділянку площею 37,5264 га, кадастровий номер 7422489400:03:000:0832, 

цільове призначення 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, місце знаходження в адміністративних межах (за межами 

населених пунктів) Хотіївської сільської ради Корюківського району 

Чернігівської області. 

 

        2. Анулювати результати земельних торгів за лотом № 33698 на земельну 

ділянку площею 27,2472 га, кадастровий номер 7422488700:05:000:1185, 

цільове призначення 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, місце знаходження в адміністративних межах (за межами 

населених пунктів) Сядринської сільської ради Корюківського району 

Чернігівської області. 

 

        3. Розмістити інформацію про анулювання земельних торгів за лотом              

№ 33706 та за лотом № 33698 на офіційному веб-сайті центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. 

 

        4. Подати дане рішення на розгляд Корюківської міської ради. 

 



        5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 червня 2019 року                       м. Корюківка                                          № 200 

 

Про погодження місць розміщення  

телекомунікаційних мереж 

 

        Розглянувши клопотання Чернігівської філії ПАТ «Укртелеком» щодо 

надання дозволу на виконання робіт по прокладанню/підвісу волоконно -

оптичного неметалевого самоутримуючого кабелю зв’язку в межах с. Наумівка 

по опорах освітлення ПАТ «Чернігівобленерго» та ПАТ «Укртелеком», на 

підставі Порядку розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та 

іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об’єктах 

міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, 

затвердженого рішенням вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 15.11.2018, 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

         1. Погодити публічному акціонерному товариству «Укртелеком» 

розміщення телекомунікаційних мереж на території с. Наумівка 

Корюківського району. 

 

         2. ПАТ «Укртелеком» погодити з публічним акціонерним товариством 

«Чернігівобленерго» прокладення мереж на опорах повітряних ліній. 

 

         3. ПАТ «Укртелеком» здійснити впорядкування території після 

проведення монтажних робіт по влаштуванню телекомунікаційних мереж. 

 

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

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

 

 

Міський голова                                                                           Р. АХМЕДОВ 

                                            



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 червня 2019 року                       м. Корюківка                                          № 201 

 

Про визначення місця розташування  

тимчасового майданчика 
 

       Заслухавши інформацію першого заступника міського голови                        

Савченка О.М., керуючись ст. 33 Закону  України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні», 

 

                                    виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Визначити місцем розташування тимчасового майданчика для 

змішування грунтощебневої суміші земельну ділянку за межами м. Корюківка, 

яка перебуває у комунальній власності міської територіальної громади в особі 

Корюківської міської ради відповідно до Витягу з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 20.03.2019, номер 

запису 30853166. Площа земельної ділянки 0,7557 га, кадастровий номер 

7422410100:04:000:1507. 

 

        2. Після завершення робіт по змішуванню грунтощебневої суміші 

привести земельну ділянку, зазначену у пункті 1, у стан, не гірший порівняно з 

тим, в якому вона перебувала. 

 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Міський голова                               Р.АХМЕДОВ 
 

 

 

 

 



                                                                           
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 червня 2019 року                   м. Корюківка                                           № 202 

 

Про затвердження розміру пайового внеску 

у  розвиток інфраструктури населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади 

   Розглянувши протокол засідання комісії з питань визначення пайової 

участі замовників у розвитку інженерно - транспортної та соціальної 

інфраструктури від 04.06.2019 № 2, керуючись ст. 31 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. 40 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20.12.2018 «Про Порядок залучення, розрахунку, 

розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади», 

виконком міської ради вирішив: 

        Затвердити розмір пайового внеску у розвиток інфраструктури населених 

пунктів Корюківської міської територіальної громади для ТОВАРИСТВА         

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРФАД» по об’єкту 

«Реконструкція овочесховища під складське приміщення з прибудовою, 

знесенням складу ГСМ та сторожки», розташованому за адресою:                            

пров. Вокзальний, 8А, м. Корюківка Корюківського р-ну Чернігівської обл.,       

у розмірі  16 881 грн. 24 коп. (протокол додається).     

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 
 



                                                                        
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 червня 2019 року                       м. Корюківка                                          № 203 

 

Про надання дозволу  на  

здійснення попередньої оплати 

 

        Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

міської ради від 29.05.2019 № 01-12/423 та від 03.06.2019 № 01-12/436, 

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  з  поточного ремонту  димовідведення  котельні в  Наумівській  

ЗОШ  І-ІІІ ступенів в с. Наумівка Корюківського району Чернігівської області 

на суму 83904,60 грн., 

-   робіт з виготовлення проектно - кошторисної документації по об’єкту 

«Реконструкція частини приміщення у зв’язку з облаштуванням внутрішніх 

санвузлів Забарівської ЗОШ І-ІІ ступенів в  с. Забарівка Корюківського району 

Чернігівської області» на суму 8610,00 грн.. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 червня 2019 року                    м. Корюківка                                            № 204 

 

Про внесення змін до  

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 13.11.2018 № 425 «Про надання 

дозволу  на  здійснення попередньої  

оплати періодичних видань» 

 

       У зв’язку зі створенням Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, 

що закуповуються за бюджетні кошти», ст.ст. 48, 49, 116 Бюджетного кодексу 

України, ст.ст. 28,  59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

                                  виконком міської ради вирішив:     

 

       Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 13.11.2018 № 425 «Про надання дозволу на здійснення попередньої оплати 

періодичних видань», доповнивши абзац перший даного рішення наступними 

словами:  

«Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради». 

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я                                

 

04 червня 2019 року                     м. Корюківка                                           № 205   

 

Про затвердження калькуляції 

КП «Корюківкаводоканал» 

 

        Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради  від 17.05.2019 № 6, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                                     виконком міської ради вирішив:   

 

        Затвердити калькуляцію вартості 1 год. роботи автомобіля ПМ ЗІЛ-130 

комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради, що додається. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 червня 2019 року                    м. Корюківка                                            № 206 

 

Про порушення клопотання щодо  

надання довгострокового пільгового кредиту 

жительці м. Корюківка Баглай С.Г.  

  

         Розглянувши заяву жительки м. Корюківка Баглай Світлани Григорівни 

про порушення клопотання Корюківською міською радою перед 

Чернігівським обласним Фондом підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі,  на  підставі  розпорядження  голови  Чернігівської   

облдержадміністрації від 29.08.2016 № 483 «Про затвердження Правил 

надання пільгових довгострокових кредитів за Програмою «Власний дім»», 

керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                        виконком міської ради вирішив: 

 

        Звернутись із клопотанням до Чернігівського обласного Фонду підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі щодо надання довгострокового 

(терміном на два роки) пільгового кредиту в розмірі 20 (двадцять) тис. грн. 

Баглай Світлані Григорівні, що мешкає по вул. Шевченка, 76, кв. 26,                

м. Корюківка Корюківського району, на інженерне облаштування житла та 

будівництво інженерних мереж за вказаною адресою (текст клопотання 

додається). 

        Підстава: заява вх. № 310/04-05 від 27.05.2019. 

 

      

Міський голова                                                                               Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 



Чернігівський обласний фонд 

підтримки індивідуального житлового  

будівництва на селі 

 

 

 

КЛОПОТАННЯ 
 

Корюківська міська рада згідно рішення виконавчого комітету міської 

ради від 04 червня 2019 року № 206 просить надати довгостроковий 

(терміном на два роки) пільговий кредит мешканці м. Корюківка 

Корюківського району, вул. Шевченка, 76, кв. 26 гр. Баглай Світлані 

Григорівні для інженерного облаштування житла та будівництва інженерних 

мереж за вказаною адресою в сумі 20 (двадцять) тис. грн.. 

 В свою чергу міська рада надає дозвіл на виконання робіт, пов’язаних з 

інженерним облаштуванням житла та будівництвом інженерних мереж та 

зобов’язується здійснювати контроль за виконанням майбутнім 

позичальником зобов’язань за кредитним договором в тому числі: 

- цільовим використанням кредитних коштів; 

- дотриманням строків (етапів) будівництва; 

- своєчасністю введення в експлуатацію житла; 

- надавати інформацію на прохання Фонду про хід освоєння бюджетних 

коштів позичальником та здійснювати допомогу Фонду у погашенні 

заборгованості позичальника по кредиту у випадках порушення строків 

розрахунків. 

  

 

Міський голова                                                                        Р. АХМЕДОВ 

 

04.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 червня 2019 року                        м. Корюківка                                         № 207 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Про оренду  майна 

міської комунальної власності  

 

         Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради від 14.05.2019 № 104, відповідно до Методики розрахунку 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 вирішив: 
 

         1. Передати в орендне користування комунальному підприємству 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради фрезу ДЕМ-121 первісною 

вартістю 265828,00 грн., 2018 року випуску, терміном на 2 роки 11 місяців з 

річною орендною платою в розмірі 1 гривня. 

 

         2. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити 

виконання даного рішення. 

 

Міський голова                                                                        Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 червня 2019 року                       м. Корюківка                                        № 208 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Про присвоєння адреси 

земельній  ділянці 

 

        Розглянувши заяву Пономаренко Марини Вікторівни щодо присвоєння 

адреси земельній ділянці та керуючись ст. 12 Земельного кодексу України,            

ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                    виконком міської ради вирішив: 

 

        Присвоїти земельній ділянці площею орієнтовно 0,10 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 відводиться 

Пономаренко Марині Вікторівні у приватну власність, поштову адресу:                                

вул. Нова 2 Г, м. Корюківка. 

        Підстава: заява вх. № 297/04-05 від 21.05.2019. 

 

 

Міський голова                    Р.АХМЕДОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я                                 

 

04 червня 2019 року                     м. Корюківка                                           № 210  

 

Про відключення споживачів від мереж  

централізованого опалення  

та постачання гарячої води 

 

         Розглянувши протокол постійно діючої міжвідомчої комісії Корюківської 

міської ради з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від          

мереж центрального опалення і гарячого водопостачання від 28.05.2019,            

керуючись Порядком відключення окремих житлових будинків від мереж 

централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів 

від централізованого теплопостачання, затвердженого рішенням сімнадцятої 

сесії Корюківської міської ради п’ятого скликання від 15.02.2008, Законом 

України «Про житлово-комунальні послуги», 

  

виконком міської ради вирішив: 

 

     1. Надати дозвіл на відключення квартир від мереж  централізованого 

опалення та постачання гарячої води за наступними адресами:  

 

м. Корюківка, вул. Шевченка, буд. 76, кв. 4 (Голуб Леонід Олександрович), 

м. Корюківка, вул. Шевченка, буд. 76, кв. 5 (Соловйова Тетяна Євгенівна),  

м. Корюківка, вул. Шевченка, буд. 76, кв. 6 (Хобел Олена Василівна), 

м. Корюківка, вул. Шевченка, буд. 76, кв. 8 (Карпенко Олександр 

Васильович), 

м. Корюківка, вул. Шевченка, буд. 76, кв. 12 (Нікітін Станіслав Віталійович), 

м. Корюківка, вул. Шевченка, буд. 76, кв. 18 (Олійник Тетяна Михайлівна), 

м. Корюківка, вул. Шевченка, буд. 76, кв. 21 (Баглай Володимир Іванович), 

м. Корюківка, вул. Шевченка, буд. 76, кв. 23 (Макаренко Надія Григорівна). 

 

          2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

Міський голова                                                           Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 червня 2019 року                        м. Корюківка                                      № 211    
 

Про надання дозволу на виготовлення 

проектної документації та газифікацію  

житлового будинку 

 

        Розглянувши заяву Наумчика К.Г., керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                                  виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Надати дозвіл Наумчику Костянтину Григоровичу на  виготовлення  

проектної документації та газифікацію житлового будинку по                                       

вул.  Партизанська,  буд.13,   м.  Корюківка. 

        Підстава: заява вх. № 320/04-05 від 30.05.2019. 

 

        2.  Дозволити  Наумчику К.Г. проведення  земляних  робіт  лише при 

отриманні відповідного дозволу міської ради. 

 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова                                                           Р.АХМЕДОВ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 червня 2019 року                   м. Корюківка                                            № 212 

 

Про надання дозволу на підключення                                 

до централізованої мережі водопостачання 

        Розглянувши  клопотання  КП «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради від 03.06.2019 № 123/1, 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 централізованої мережі 

водопостачання об’єктів за наступними адресами:  

-  по вул. Шевченка, 179,  м. Корюківка, власник – Шемет Микола 

Володимирович, 

-      по вул. Індустріальна, 30, кв. 2, власник – Шалєєва Уляна Федорівна, 

-      по вул. Садова, 29,  власник – Швець Віталій Степанович. 

 

       2. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської  міської  ради  

на виконання земляних робіт по підключенню вищезазначених об’єктів до  

міського водогону. 

       

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника             

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

 

 

Міський голова                                                           Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 червня 2019 року                   м. Корюківка                                            № 213 

 

Про надання дозволу на  

виконання земляних робіт 

        Розглянувши  клопотання  ПрАТ «ШРБУ № 82» вх. № 351/04-02 від 

28.05.2019, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

виконком міської ради вирішив: 

 

        Надати дозвіл приватному акціонерному товариству «Шляхове ремонтно - 

будівельне управління № 82» на виконання земляних робіт у зв’язку з 

проведенням поточного середнього ремонту автомобільних доріг комунальної 

власності: 

-      по вул. Заводська в с. Сядрине Корюківського р - ну Чернігівської обл., 

-      по вул. Шевченка в м. Корюківка, Корюківського р - ну Чернігівської обл.. 

 

 

Міський голова                                                           Р.АХМЕДОВ 
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