
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

15 серпня 2019 року                    м. Корюківка                                             № 303 

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 

      

 Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись п.15 рішення двадцятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 20 грудня  2018 року «Про міський бюджет 

на 2019 рік» та 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 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 95 000,00грн. 

 

2. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/ або надають житлово – комунальні 

послуги» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) в сумі 95 000,00грн. КП «Благоустрій» Корюківської 

міської ради на придбання матеріалів для вуличного освітлення. 

 

3. Зменшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» по КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 

155000,00грн. 

 

4. Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0617321»Будівництво освітніх установ та закладів» по КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» в сумі 155000,00 грн. для 

оплати робіт по реконструкції частини приміщення у зв’язку з облаштування 

внутрішніх санвузлів Забарівської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

5. Начальнику фінансового відділу Барсук О.І. внести зміни до розпису 

міського бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення 

«Про міський бюджет на 2019 рік». 



 

      6. Контроль за виконання 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 

 

15 серпня 2019 року                    м. Корюківка                                             № 304 

 

Про підготовку закладів освіти 

Корюківської міської ради до нового  

2019 – 2020 навчального року  

 

 

З метою забезпечення організованого початку 2019 – 2020  навчального 

року, відповідно до Законів України  «Про освіту»,  «Про загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», керуючись                  

ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити склад робочої комісії з перевірки готовності закладів 

освіти Корюківської міської ради до нового 2019 – 2020 навчального року, 

що додається. 

 

2. Затвердити графік роботи робочої комісії з перевірки готовності 

закладів освіти Корюківської міської ради до нового 2019 – 2020 навчального 

року, що додається. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М. 

 

Міський голова                                           Р.АХМЕДОВ 



       ЗАТВЕРДЖЕНО                                       

                                                         рішенням виконавчого комітету   

                                                Корюківської міської ради                                             

                                                        від 15 серпня 2019 року № 304                                                                                                                                                

 

 

Склад  

робочої комісії з перевірки готовності закладів освіти Корюківської 

міської ради до нового 2019 – 2020 навчального року 

 

 

Савченко Олександр                      

Миколайович  

 

Члени  комісії: 

                                

голова комісії, перший заступник міського  

голови 

 

Аухімік  

Андрій Володимирович 

начальник  Корюківського районного   

управління  Головного управління 

Держпродспоживслужби в Чернігівській 

області; 

 

Ментій Світлана 

Володимирівна 

 

начальник відділу державного нагляду за 

дотриманням вимог санітарного законодавства 

Корюківського районного   управління  

Головного управління Держпродспоживслужби 

в Чернігівській області; 

  

Наумчик  

Ірина Володимирівна 

начальник Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради; 

 

Кузюра 

Ольга Петрівна  

 

завідувач Корюківського міськрайонного 

відділу державної установи «Чернігівський 

обласний лабораторний центр»  МОЗ України 

(за згодою); 

 

Лещенко  

Світлана Віталіївна 

головний лікар КНП Корюківського ЦПМСД 

Корюківської районної ради; 

 

Мацко Владислав                          провідний інспектор  

Валерійович                                   Корюківського РС УДСНС 

                                                         в Чернігівській області. 

 

 

 



                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО                                       

                                                         рішенням виконавчого комітету   

                                                Корюківської міської ради                                             

                                                        від 15 серпня 2019 року № 304                                                                                                                                         

      

Графік роботи робочої комісії з перевірки готовності закладів освіти 

Корюківської міської ради до нового 2019 – 2020 навчального року                              

 

1. Корюківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Корюківської 

міської ради Чернігівської області - 16.08.2019 р. 

2. Корюківська загальноосвітня І-ІІІ ступенів № 4 Корюківської міської 

ради Чернігівської області - 16.08.2019 р. 

3. Корюківська гімназія Корюківської міської ради Чернігівської області 

- 16.08.2019 р. 

4. Корюківська загальноосвітня школа І ступеня № 2 Корюківської 

міської ради Чернігівської області - 16.08.2019 р. 

5. Наумівська загальноосвітня кола І-ІІІ ступенів Корюківської міської 

ради Чернігівської області - 15.08.2019 р. 

6. Сядринська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Корюківської міської 

ради Чернігівської області - 15.08.2019 р. 

7. Забарівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Корюківської міської 

ради Чернігівської області - 15.08.2019 р. 

8. Корюківська школа мистецтв Корюківської міської ради Чернігівської 

області - 16.08.2019 р. 

9. Корюківський центр дитячої та юнацької творчості Корюківської 

міської ради Чернігівської області - 16.08.2019 р. 

10.  Корюківська дитячо-юнацька спортивна школа Корюківської міської 

ради Чернігівської області - 16.08.2019 р. 

11.  Корюківський навчально – виробничий комбінат Корюківської міської 

ради Чернігівської області - 16.08.2019 р. 

12.  Корюківський дошкільний навчальний заклад № 1 « Дельфін» 

художньо- естетичного напрямку Корюківської міської ради 

Чернігівської області - 16.08.2019 р. 

13.  Корюківський дошкільний навчальний заклад № 4 «Веселка» еколого - 

натуралістичного напрямку Корюківської міської ради Чернігівської 

області - 16.08.2019 р. 

14.  Наумівський дошкільний навчальний заклад «Сонечко» Корюківської 

міської ради Чернігівської області - 15.08.2019 р. 

15.  Сядринський дошкільний навчальний заклад «Барвінок» Корюківської 

міської ради Чернігівської області - 15.08.2019 р. 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

15 серпня 2019 року                       м. Корюківка                                         № 305 

 

Про надання дозволу на здійснення 

попередньої оплати 

 

 Розглянувши клопотання Корюківського дошкільного навчального 

закладу № 4 «Веселка» еколого-натуралістичного напрямку Корюківської 

міської ради від 06.08.2019 № 139, Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 09.08.2019 № 01-12/603, 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: 

 

 1. Надати дозвіл Корюківському дошкільному навчальному закладу № 4 

«Веселка» еколого-натуралістичного напрямку Корюківської міської ради на 

здійснення попередньої оплати робіт по об’єкту «Реконструкція покрівлі із 

заміною скатного даху дошкільного навчального закладу №4 «Веселка» за 

адресою: пров. Бульварний, 8А в м. Корюківка, Чернігівської області» на суму 

442933,50 грн. 

 

 2. Надати дозвіл Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради на здійснення попередньої оплати робіт по об’єкту «Реконструкція 

частини приміщення у зв’язку з облатуванням внутрішніх санвузлів 

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

Чернігівської області» на суму 136889,70 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 

 

15 серпня 2019 року                     м. Корюківка                                            № 306 

 

Про затвердження коефіцієнтів співвідношень  

та штатного розпису КП «Благоустрій»  

Корюківської міської ради 

 

 Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» Корюківської міської ради 

щодо затвердження коефіцієнтів співвідношень та штатного розкладу 

підприємства з 16 серпня 2019 року у зв’язку у зв’язку зі зміною штатною 

чисельності працівників підприємства, керуючись ст. ст. 30, 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

 Затвердити станом на 16 серпня 2019 року коефіцієнти співвідношень та 

штатний розпис комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської 

міської ради, що додається. 

Підстава: клопотання від 08.08.2019 № 155. 

 

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 

 

15 серпня 2019 року                       м. Корюківка                                          № 307 

 

Про встановлення одиниці виміру 

обсягу надання послуг з поводження з  

побутовими відходами 

 

Розглянувши клопотання Корюківської житлово-експлуатаційної 

контори щодо встановлення одиниці виміру обсягу надання послуг з 

поводження з  побутовими відходами № 213 від 09.08.2019, відповідно до п. 

6 Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 

1070, ч. 2 ст. 25 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону 

України «Про відходи», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

 1. Встановити одиницю виміру обсягу надання послуг з поводження з  

побутовими відходами, які надаються Корюківською житлово-

експлуатаційною конторою, а саме: 

- послуга з вивезення твердих побутових відходів – м. куб.; 

- послуга з захоронення твердих побутових відходів – м. куб. 

 

 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 

 

15 серпня 2019 року                    м. Корюківка                                             № 308 

 

Про визначення переліку видів 

суспільно-корисних, оплачуваних робіт  
 

З метою забезпечення вимог Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на 

належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення 

заборгованості зі сплати аліментів», відповідно до абзацу першого статті 31-

1, абзацу другого статті 325-1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, підпункту 2 пункту «а» частини 1 статті 38, статті 40, 

частини 1 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

                               

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Визначити перелік видів суспільно – корисних, оплачуваних робіт на 

території населених пунктів Корюківської міської ради, що можуть 

виконувати порушники, до яких судом застосовано адміністративне 

стягнення згідно додатку. 
 

2. Встановити, що комунальні підприємства Корюківської міської ради, 

а саме: «Благоустрій», «Убідьське», Корюківська житлово-експлуатаційна 

контора, визначаються місцями для відбуття суспільно-корисних, 

оплачуваних робіт на території населених пунктів Корюківської міської 

ради. 
 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 10 січня 2019 року №8 «Про визначення 

переліку видів суспільно-корисних, оплачуваних робіт» зі змінами та 

доповненнями. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

Міський голова                                                                         Р.АХМЕДОВ 

  
  



Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської 

ради від 15.08.2019 № 308 

 

ПЕРЕЛІК  

видів суспільно корисних, оплачуваних робіт на території населених пунктів 

Корюківської міської ради, що можуть виконувати порушники, до яких 

судом застосовано адміністративне стягнення 

  

№ 

п/п 
Види суспільно корисних оплачуваних робіт 

1 Благоустрій та озеленення території населених пунктів Корюківської 

міської ради (кладовищ, зон відпочинку та туризму, придорожніх смуг, 

тощо) 

2 Ліквідація неорганізованих (стихійних) звалищ сміття, навантаження 

негабаритного сміття, гілля. 

3 Очистка від снігу, ожеледиці, льоду тротуарів, зупинок громадського 

транспорту. 

4 Прибирання від хмизу та гілок об'єктів, де проводились роботи із обрізки 

зелених насаджень. 

5 Участь у ліквідації наслідків стихійних явищ, епізоотії, епіфітотії. 

6 Прибирання території дитячих та спортивних майданчиків. 

7 Благоустрій та ремонт малих архітектурних форм. 

8 Ремонт вулично-дорожньої мережі: копання водовідвідних канав, 

влаштування тимчасових водовідвідних лотків, розкопка траншей 

водопровідних мереж, фарбування транспортних та пішохідних огорож. 

9 Відновлення пам’ятників архітектури: реконструкція пам’ятників садово-

паркової культури; очистка гідроспоруд; догляд за рослинами (прополка, 

підсадка рослин, полив); висадка дерев, кущів, квітів; скошування газонів; 

перекопування ґрунту перед відновлювальними посадками. 

10 Інші види загальнодоступних суспільно корисних оплачуваних робіт, які 

мають суспільно корисну спрямованість. 

 

 

Перший заступник міського голови                                       О.САВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

                                                             



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

15 серпня 2019 року                     м. Корюківка                                           № 309 

 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету Корюківської  

міської ради від 16.03.2017 № 82  

«Про утворення комісій» 
 

        У зв’язку зі змінами в структурі виконавчого апарату Корюківської 

міської ради та її виконавчого комітету, на підставі ст. 30, 40 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,   

   

виконком міської ради вирішив: 

 

        Внести  зміни  до   рішення  виконавчого  комітету  Корюківської   міської  

ради від 16.03.2017 № 82 «Про утворення комісій», виклавши склад Комісії з 

питань визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно - 

транспортної та соціальної інфраструктури в наступній редакції: 

 

«Комісія з питань визначення пайової участі замовників 

у розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури 

 

Голова комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Заступник голови комісії – Савченко Олександр Миколайович, перший 

заступник міського голови. 

Секретар комісії – Єрмоленко Яна Сергіївна – начальник відділу 

архітектури, містобудування та житлово – комунального господарства міської 

ради –  головний архітектор.    

Члени комісії:  

Кукуюк Оксана Леонідівна, начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого апарату міської ради, 

Кожема Оксана Миколаївна – начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності (головний бухгалтер) виконавчого апарату міської ради, 

Ващенко Іван Олександрович, провідний спеціаліст – державний 

реєстратор юридичного відділу виконавчого апарату міської ради, 



Хоменко Олена Володимирівна – провідний спеціаліст відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради, 

Селюк Анатолій Михайлович – начальник комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради, 

Галущенко Сергій Володимирович – начальник комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» 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 

 

15 серпня 2019 року                    м. Корюківка                                            № 310 

 

Про звільнення від сплати  пайового внеску 

у розвитку інфраструктури населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади 
 

 Розглянувши протокол засідання комісії з питань визначення пайової 

участі замовників у розвиток інженерно – транспортної та соціальної 

інфраструктури від 14.08.2019 №3, відповідно до повідомлення про початок 

будівельних робіт код об’єкту будівництва згідно з Державним 

класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000-1265.9 (Зали спортивні інші) 

та відповідно до статті 40, п.4, пп.2 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» - до пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту не залучаються замовники у разі будівництва: 1) будівель 

навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, 

медичного і оздоровчого призначення, 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: 

 

Звільнити товариство з обмеженою відповідальністю «Племінне 

господарство «Бреч» від сплати пайового внеску  у розвитку інфраструктури 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади по об’єкту 

«Будівництво будівлі для групових занять зі спортивної підготовки по вул. 

Шкільній, 21, вул. Шкільній, 23 в с. Бреч, Корюківського району, 

Чернігівської області; Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Бреч, 

вул. Шкільна, 21, 23».  

 

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 

 

15 серпня 2019 року                       м. Корюківка                                          № 311 

 

Про надання дозволів на проведення святкових 

масових заходів та розміщення об’єктів торгівлі 

 

 Розглянувши листи Корюківської районної державної адміністрації від 

05.08.2019 № 01-12/1334 та від 08.08.2019 № 01-09/1366, заяву ФОП 

Лозовенка Є.О., керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», у зв’язку з урочистим відзначенням 24 серпня 

2019 року 28-ї річниці незалежності України 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

 1. Надати Корюківській районній державній адміністрації дозвіл на 

проведення святкових масових заходів з нагоди святкування 28-ї річниці 

незалежності України в м. Корюківка на площі Героїв України, в парку за 

Корюківською райдержадміністрацією та в парку навпроти Корюківської 

міської ради 24 серпня 2019 року з 07.00 год. до 24.00 год. 

 Підстава: лист Корюківської РДА від 08.08.2019 № 01-09/1366. 

  

 2. Надати дозвіл на розміщення у відповідності з вимогами чинного 

законодавства об’єктів виїзної торгівлі та дитячих атракціонів в м. Корюківка 

на площі Героїв України, в парку за Корюківською райдержадміністрацією та в 

парку навпроти Корюківської міської ради 24 серпня 2019 року з 07.00 год. до 

24.00 год. 

 Підстава: лист Корюківської РДА від 05.08.2019 № 01-12/1334, заява 

ФОП Лозовенка Є.О. вх. № 405/04-05 від 14.08.2019. 

 

 3. Обов’язки по забезпеченню громадського порядку та правил безпеки 

покласти на організаторів заходу. 
 

 4. Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради                

(Селюк А.М.) забезпечити приведення в належний стан місць проведення 

масових заходів.  
 

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 

 

15 серпня 2019 року                     м. Корюківка                                         №  312    

 

Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради  

до Дня незалежності України 

 

Розглянувши клопотання підприємств, установ, організацій, керуючись 

Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим 

рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

20.12.2018, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. З нагоди Дня незалежності України нагородити Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 

грн. кожному: 

- Камишного Михайла Михайловича, бармена бару «Хуторок» –            

за багаторічну сумлінну працю в галузі громадського харчування та високий 

професіоналізм. 

Підстава: подання ПП «Альянс 13» від 01.08.2019 № 14. 

- Самофалова Володимира Юрійовича, учасника бойових дій –               

за мужність та стійкість, проявлені під час виконання службових обов’язків у 

зоні проведення Операції Об’єднаних Сил на Сході України. 

Підстава: подання громадської організації «Корюківська спілка воїнів-

учасників АТО» від 13.08.2019 вх. № 535/04-02. 

- Моторного Миколу Івановича, ветерана праці, члена Ради 

Корюківської районної організації ветеранів – за багаторічну сумлінну 

працю, активну громадську діяльність. 

Підстава: подання Корюківської районної організації ветеранів                  

від 07.08.2019 № 95. 

- Привалу Яну Миколаївну, начальника Управління Державної 

казначейської служби України у Корюківському районі – за багаторічну 

сумлінну працю та високий професіоналізм. 

Підстава: подання першого заступника міського голови від 13.08.2019    

вх. № 151/04-04. 

 



2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі         

1200 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 200 грн. для 

придбання квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) 

забезпечити перерахування коштів згідно з даним рішенням. 

 

 

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 

 

15 серпня 2019 року                   м. Корюківка                                         № 313     

 

Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради  

до Дня підприємця 

 

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради, керуючись Положенням про відзнаки 

Корюківської міської ради, затвердженим рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018, ст. 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. З нагоди Дня підприємця нагородити Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 

грн. кожному: 

- Крекотень Віру Анатоліївну, фізичну особу-підприємця – за активну 

життєву і громадську позицію, багаторічну допомогу у проведенні 

загальноміських заходів;  

- Чаву Яну Вікторівну, фізичну особу-підприємця – за активну 

життєву і громадську позицію, вагому підтримку у проведенні 

загальноміських заходів. 

Підстава: подання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 09.08.2019 № 01-11/605. 

 

2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі         

600 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 100 грн. для придбання 

квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) 

забезпечити перерахування коштів згідно з даним рішенням. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 
 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 
 

15 серпня 2019 року                      м.Корюківка                                              № 314 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Про затвердження звітів про оцінку майна 

міської комунальної власності 
 

Розглянувши звіт про оцінку майна:  

об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво, житловий 

будинок, що розташований за адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, 

вул. Бульварна, 43 виконаний приватним підприємством «Десна – Експерт – 

М» за договором №214/19-М  від 01.08.2019 року, 

об’єкт малої приватизації - нежитлова будівля, що розташований за 

адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Дудка, 64В виконаний 

приватним підприємством «Десна – Експерт – М» за договором №227/19-М  

від 13.08.2019 року, 

об’єкт малої приватизації - нежитлові будівлі, що розташований за 

адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Дудка, 66А виконаний 

приватним підприємством «Десна – Експерт – М» за договором №228/19-М  

від 13.08.2019 року, 

керуючись  статтею 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні», 

                                        виконком міської ради вирішив: 

 

 1. Затвердити звіт про оцінку майна: незавершене будівництво, 

житловий будинок, що розташований за адресою: Чернігівська область,                

м. Корюківка, вул. Бульварна, 43, ринкова вартість якого, згідно звіту, станом 

на 30.06.2019  становить 943 924,50 грн. (дев’ятсот сорок три тисячі дев’ятсот 

двадцять чотири гривні 50 копійок), без врахування ПДВ.    

 

2. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлова будівля, що 

розташована за адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Дудка, 

64В, ринкова вартість якого, згідно звіту, станом на 31.07.2019  становить 

660 985,56 грн. (шістсот шістдесят тисяч дев’ятсот вісімдесят п’ять гривень 

56 копійок), без врахування ПДВ.    

 



3. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлові будівлі, що розташовані 

за адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Дудка, 66А, ринкова 

вартість якого, згідно звіту, станом на 31.07.2019  становить 1 302 597,24 грн. 

(один мільйон триста дві тисячі п’ятсот дев’яносто сім гривень 24 копійки), 

без врахування ПДВ. 

  

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 

 

15 серпня 2019 року                     м. Корюківка                                        № 315 

 

Про затвердження умов продажу  

незавершеного будівництва, житлового будинку, 

що розташований за адресою:  

вул. Бульварна, 43, м. Корюківка,  

Чернігівська область 

 

Розглянувши подання аукціонної комісії щодо умов продажу об’єкта 

малої приватизації, на виконання рішення 25 сесії Корюківської міської ради 7 

скликання від 19.07.2019 №5-25/VII «Про включення нового об’єкта до 

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 року 

№432, керуючись  статтею 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  

в  Україні», 

                                   виконком міської ради вирішив: 
 

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

будівництво, житловий будинок, розташований за адресою: вул. Бульварна, 

43, м.Корюківка, Чернігівська область, розроблені аукціонною комісією 

(додаються). 

 

           2. Затвердити текст інформаційного повідомлення про продаж на 

електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – незавершене 

будівництво, житловий будинок, розташований за адресою: вул. Бульварна, 

43, м.Корюківка,  Чернігівська область (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.АХМЕДОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 15 серпня 2019 року  №315 

«Про затвердження умов продажу  

незавершеного будівництва, 

житлового будинку, 

розташованого за  адресою:  

вул. Бульварна, 43, м.Корюківка,   

Чернігівська область» 

 

Умови продажу об’єкта малої приватизації – незавершене будівництво, 

житловий будинок,  розташований за  адресою: вул. Бульварна, 43,  

м.Корюківка,  Чернігівська область. 
 

Інформація про об'єкт приватизації: незавершене будівництво, житловий 

будинок. 

Місцезнаходження об’єкта: вул. Бульварна, 43, м.Корюківка, Чернігівська 

область. 

Опис об’єкта: А-житловий будинок. Загальна площа 634 кв.м., будівельний 

об’єм 5275,14 куб.м. Матеріал стін: цегла. Поверхів – два. Відсоток 

готовності конструктивних елементів: фундамент-100%; стіни-60%; 

перегородки- 60%; перекриття-30%; покрівля-20%. Віконні та дверні блоки, 

інженерне обладнання, зовнішне та внутрішне оздоблення - відсутні. Рік 

початку будівництва-1986.   

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,2442 га. 
 

План будівлі: технічний паспорт на об’єкт незавершеного будівництва. 
 

Фотографічне зображення об’єкта приватизації: розміщено на сайті 

Корюківської міської ради Чернігівської області http://koryukivka-

rada.gov.ua/. 
 

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: 943 924,50 грн. (дев’ятсот 

сорок три тисячі дев’ятсот двадцять чотири гривні 50 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 94 392,45 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 9 439,25 грн.  

Дата проведення аукціону: 16 вересня 2019 р.  

Час проведення аукціону: визначається електронною торговою системою 

автоматично. 

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


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: 471 962,25 грн (чотириста сімдесят одна тисяча 

дев’ятсот шістдесят дві гривні 25 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 47 196,23 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 4 719,62 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: 471 962,25 грн (чотириста сімдесят одна тисяча 

дев’ятсот шістдесят дві гривні 25 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 47 196,23 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 4 719,62 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). 
 

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


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-2019-07-26-000002-1 

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/pokupcyam
https://prozorro.sale/pokupcyam


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 15 серпня 2019 року  №315 

«Про затвердження умов продажу  

незавершеного будівництва, 

житлового будинку, 

розташованого за адресою:  

вул. Бульварна, 43, м.Корюківка, 

Чернігівська область» 

 

Інформаційне повідомлення  

про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – 

незавершене будівництво, житловий будинок, розташований за  адресою: 

вул. Бульварна, 43,  м.Корюківка,  Чернігівська область. 
 
 

Інформація про об'єкт приватизації: 
 

Найменування об’єкта приватизації: незавершене будівництво, житловий 

будинок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Місцезнаходження об’єкта: вул. Бульварна, 43, м.Корюківка, Чернігівська 

область. 

Опис об’єкта: А-житловий будинок. Загальна площа 634 кв.м., будівельний 

об’єм 5275,14 куб.м. матеріал стін: цегла. Поверхів – два. Відсоток готовності 

конструктивних елементів: фундамент-100%; стіни-60%; перегородки- 60%; 

перекриття-30%; покрівля-20%. Віконні та дверні блоки, інженерне 

обладнання, зовнішне та внутрішне оздоблення - відсутні. Рік початку 

будівництва-1986.   

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,2442 га. 

Загальний технічний стан основних конструкції об’єкта задовільний.  

 

Інформація про балансоутримувача: Корюківська міська рада 

Чернігівської області, код за ЄДРПОУ 04061760; вул. Бульварна, 6, 

м. Корюківка, Чернігівська обл., 15300, тел. (04657) 2-15-56, 2-13-79.  
 

План та фотографічне зображення об’єкта приватизації: додаються. 

 

Інформація про електронний аукціон: 
 

1. Аукціон без умов: 

Аукціон без умов: 

Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні: 943 924,50 грн. (дев’ятсот 

сорок три тисячі дев’ятсот двадцять чотири гривні 50 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 94 392,45 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 9 439,25 грн.  

Дата проведення аукціону: 16 вересня 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: 471 962,25 грн (чотириста сімдесят одна тисяча 

дев’ятсот шістдесят дві гривні 25 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 47 196,23 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 4 719,62 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: 471 962,25 грн (чотириста сімдесят одна тисяча 

дев’ятсот шістдесят дві гривні 25 копійок)  



Розмір гарантійного внеску: 47 196,23 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 4 719,62 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 

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


(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: вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, 

Чернігівська область, 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 15.08.2019 року №315 «Про затвердження умов продажу 

незавершеного будівництва, житлового будинку, розташованого за адресою: 

вул. Бульварна, 43, м. Корюківка, Чернігівська область». 
 

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 

Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2019-07-26-000002-1 

 

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/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 

 

15 серпня 2019 року                     м. Корюківка                                        № 316 

 

Про затвердження умов продажу  

нежитлової будівлі, що розташована за адресою:  

вул. Дудка, 64В, м. Корюківка,  

Чернігівська область 

 

Розглянувши подання аукціонної комісії щодо умов продажу об’єкта 

малої приватизації, на виконання рішення 25 сесії Корюківської міської ради 7 

скликання від 19.07.2019 №6-25/VII «Про включення нового об’єкта до 

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 року 

№432, керуючись  статтею 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  

в  Україні», 

                                   виконком міської ради вирішив: 
 

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

будівля, розташована за адресою: вул. Дудка, 64В, м.Корюківка, Чернігівська 

область, розроблені аукціонною комісією (додаються). 

 

           2. Затвердити текст інформаційного повідомлення про продаж на 

електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – нежитлова  будівля, 

розташована за адресою: вул. Дудка, 64В, м.Корюківка, Чернігівська область 

(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.АХМЕДОВ 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 15 серпня 2019 року  №316 

«Про затвердження умов продажу  

нежитлової будівлі, розташованої 

за  адресою: вул. Дудка, 64В, 

м.Корюківка, Чернігівська 

область» 

 

Умови продажу об’єкта малої приватизації – нежитлова будівля, 

розташована за  адресою: вул. Дудка, 64В, м.Корюківка,   

Чернігівська область. 
 

Інформація про об'єкт приватизації: 
 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля. 

Місцезнаходження об’єкта: вул. Дудка, 64В, м.Корюківка, Чернігівська 

область. 

Опис об’єкта: нежитлова будівля, загальною площею 472,2 кв.м., 

будівельний об’єм 1840 куб.м. Двоповерхова цегляна нежитлова будівля, 

фундамент-бетон, покрівля-шифер, має два входи. Дверні та віконні блоки 

дерев’яні. Забезпечена електропостачанням. Будівля потребує поточного 

ремонту.  

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,0600 га. 

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/. 
 
 

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: 660 985,56 грн. (шістсот 

шістдесят тисяч дев’ятсот вісімдесят п’ять гривень 56 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 66 098,56 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 6 609,86 грн.  

Дата проведення аукціону: 11 вересня 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 

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


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: 330 492,78 грн (триста тридцять тисяч чотириста 

дев’яносто дві гривні 78 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 33 049,28 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 3 304,93 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 25 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: 330 492,78 грн (триста тридцять тисяч чотириста 

дев’яносто дві гривні 78 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 33 049,28 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 3 304,93 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. 

 

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


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-2019-07-26-000001-1 

Період між аукціоном без умов та аукціоном зі зниженням стартової ціни 

складає 25 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/pokupcyam
https://prozorro.sale/pokupcyam


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 15 серпня 2019 року  №316 

«Про затвердження умов продажу  

нежитлової будівлі, розташованої 

за  адресою: вул. Дудка, 64В, 

м.Корюківка, Чернігівська 

область» 

 

Інформаційне повідомлення  

про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – 

нежитлова будівля, розташована за  адресою: вул. Дудка, 64В, 

м.Корюківка, Чернігівська область. 
 

Інформація про об'єкт приватизації: 
 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля  

Місцезнаходження об’єкта: вул. Дудка, 64В, м.Корюківка, Чернігівська 

область.  

Опис об’єкта: нежитлова будівля, загальною площею 472,2 кв.м., 

будівельний об’єм 1840 куб.м. Двоповерхова цегляна нежитлова будівля, 

фундамент-бетон, покрівля-шифер, має два входи. Дверні та віконні блоки 

дерев’яні. Забезпечена електропостачанням. Будівля потребує поточного 

ремонту.  

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,0600 га. 

 

Інформація про балансоутримувача: Корюківська міська рада 

Чернігівської області, код за ЄДРПОУ 04061760; вул. Бульварна, 6, м. 

Корюківка, Чернігівська обл., 15300, 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: 660 985,56 грн. (шістсот 

шістдесят тисяч дев’ятсот вісімдесят п’ять гривень 56 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 66 098,56 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 6 609,86 грн.  

Дата проведення аукціону: 11 вересня 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: 330 492,78 грн (триста тридцять тисяч чотириста 

дев’яносто дві гривні 78 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 33 049,28 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 3 304,93 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 25 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: 330 492,78 грн (триста тридцять тисяч чотириста 

дев’яносто дві гривні 78 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 33 049,28 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 3 304,93 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). 

 

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


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: вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, 

Чернігівська область, 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 15.08.2019 року № 316 «Про затвердження умов продажу 

нежитлової будівлі, розташованої за адресою: вул. Дудка, 64В, м. Корюківка, 

Чернігівська область». 

 

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 

Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2019-07-26-000001-1. 

 

Період між аукціоном без умов та аукціоном зі зниженням стартової ціни 

складає 25 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/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 

 

15 серпня 2019 року                     м. Корюківка                                        № 317 

 

Про затвердження умов продажу  

нежитлових будівель, розташованих  

за адресою: вул. Дудка, 66А, м. Корюківка,  

Чернігівська область 

 

Розглянувши подання аукціонної комісії щодо умов продажу об’єкта 

малої приватизації, на виконання рішення 25 сесії Корюківської міської ради 7 

скликання від 19.07.2019 №7-25/VII «Про включення нового об’єкта до 

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 року 

№432, керуючись  статтею 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  

в  Україні», 

                                   виконком міської ради вирішив: 
 

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

будівлі, розташовані за адресою: вул. Дудка, 66А, м.Корюківка,  Чернігівська 

область, розроблені аукціонною комісією (додаються). 

 

           2. Затвердити текст інформаційного повідомлення про продаж на 

електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – нежитлові  будівлі, 

розташовані за адресою: вул. Дудка, 66А, м.Корюківка, Чернігівська область 

(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.АХМЕДОВ 

     



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 15 серпня 2019 року  №317 

«Про затвердження умов продажу  

нежитлових будівель, 

розташованих за адресою:                   

вул. Дудка, 66А, м.Корюківка,   

Чернігівська область» 

 

Умови продажу об’єкта малої приватизації – нежитлові будівлі, 

розташовані за  адресою: вул. Дудка, 66А, м.Корюківка,   

Чернігівська область. 
 

Інформація про об'єкт приватизації: 
 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлові будівлі. 

Місцезнаходження об’єкта: вул. Дудка, 66А, м.Корюківка, Чернігівська 

область. 

Опис об’єкта: Нежитлові будівлі в кількості 7 штук та труба димова. 

Загальна площа будівель 841,9 кв.м. Матеріали стін-дерево, цегла. А-1 

нежитлова будівля, Б-1 нежитлова будівля, В-1 господарська будівля, Г-1 

туалет, Д-1 господарська будівля, Д-1-1 господарська будівля, Ж-1 

господарська будівля. Об’єкт забезпечений електропостачанням. Роки 

побудови 1975-2004. Дверні та віконні блоки дерев’яні. Будівлі потребують 

ремонту.  

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 1,0128 га. 

План будівлі: технічний паспорт на нежитлові будівлі. 

Фотографічне зображення об’єкта приватизації: розміщено на сайті 

Корюківської міської ради Чернігівської області http://koryukivka-

rada.gov.ua/. 

 

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: 1 302 597,24 грн. (один 

мільйон триста дві тисячі п’ятсот дев’яносто сім гривень 24 копійки) 

Розмір гарантійного внеску: 130 259,72 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 13 025,97 грн.  

Дата проведення аукціону: 20 вересня 2019 р.  

Час проведення аукціону: визначається електронною торговою системою 

автоматично. 

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


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: 651 298,62 грн (шістсот п’ятдесят одна тисяча двісті 

дев’яносто вісім гривень 62 копійки)  

Розмір гарантійного внеску: 65 129,86 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 6 512,99 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: 651 298,62 грн (шістсот п’ятдесят одна тисяча двісті 

дев’яносто вісім гривень 62 копійки)  

Розмір гарантійного внеску: 65 129,86 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 6 512,99 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). 
 

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


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-2019-07-26-000004-1 

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/pokupcyam
https://prozorro.sale/pokupcyam


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 15 серпня 2019 року  № 317 

«Про затвердження умов продажу  

нежитлових будівель, 

розташованих за  адресою:  

вул. Дудка, 66А, м.Корюківка, 

Чернігівська область» 

 

Інформаційне повідомлення  

про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – 

нежитлові будівлі, розташовані за  адресою: вул. Дудка, 66А, м.Корюківка, 

Чернігівська область. 
 

Інформація про об'єкт приватизації: 
 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлові будівлі  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Місцезнаходження об’єкта: вул. Дудка, 66А, м.Корюківка, Чернігівська 

область.  

Опис об’єкта: Нежитлові будівлі в кількості 7 штук та труба димова. 

Загальна площа будівель 841,9 кв.м. Матеріали стін-дерево, цегла. А-1 

нежитлова будівля, Б-1 нежитлова будівля, В-1 господарська будівля, Г-1 

туалет, Д-1 господарська будівля, Д-1-1 господарська будівля, Ж-1 

господарська будівля. Об’єкт забезпечений електропостачанням. Роки 

побудови 1975-2004. Дверні та віконні блоки дерев’яні. Будівлі потребують 

ремонту.  

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 1,0128 га. 

 

Інформація про балансоутримувача: Корюківська міська рада 

Чернігівської області, код за ЄДРПОУ 04061760; вул. Бульварна, 6, 

м. Корюківка, Чернігівська обл., 15300, 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: 1 302 597,24 грн. (один 

мільйон триста дві тисячі п’ятсот дев’яносто сім гривень 24 копійки) 

Розмір гарантійного внеску: 130 259,72 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 13 025,97 грн.  

Дата проведення аукціону: 20 вересня 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: 651 298,62 грн (шістсот п’ятдесят одна тисяча двісті 

дев’яносто вісім гривень 62 копійки)  

Розмір гарантійного внеску: 65 129,86 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 6 512,99 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: 651 298,62 грн (шістсот п’ятдесят одна тисяча двісті 

дев’яносто вісім гривень 62 копійки)  

Розмір гарантійного внеску: 65 129,86 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 



Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 6 512,99 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 

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


(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: вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, 

Чернігівська область, 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 15.08.2019 року № 317 «Про затвердження умов продажу 

нежитлових будівель, розташованих за адресою: вул. Дудка, 66А, 

м. Корюківка, Чернігівська область». 

 

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 

Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2019-07-26-000004-1. 

 

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/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 

 

15 серпня 2019 року                     м. Корюківка                                        № 318 

 

Про продаж нежитлової будівлі площею 97,4 кв.м.  

та сараю, розташованих за адресою:  

вул. Білого генерала, 66, с. Сядрине,  

Корюківський район, Чернігівська область 

 

Розглянувши протокол про результати електронного аукціону №UA-PS-

2019-07-18-000041-2 сформований 11.08.2019 та наданий товариством з 

обмеженою відповідальністю «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», відповідно до Закону 

України «Про приватизацію державного та комунального майна», Порядку 

проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (зі 

змінами), на виконання рішення двадцять другої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 28.02.2019 №6-22/VII «Про затвердження Переліку 

об’єктів міської комунальної власності, що підлягають приватизації у 2019 

році», враховуючи протокол засідання аукціонної комісії від 13.08.2019, 

керуючись та подання для участі в аукціоні заяву на участь в аукціоні від 

одного покупця, статтею 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні», 

                                   виконком міської ради вирішив: 
 

1. Приватизувати об’єкт малої приватизації -  нежитлова будівля 

площею 97,4 кв.м. та сарай, розташований за адресою: вул. Білого генерала, 

66, с. Сядрине, Корюківський район, Чернігівська область, шляхом викупу 

покупцем Деменковим Максимом Євгенійовичем, який єдиний подав заяву 

на участь в аукціоні з продажу вказаного об’єкта за запропонованою ним 

ціною  -36500,00 грн (тридцять шість тисяч п’ятсот гривень 00 копійок), але 

не нижче ніж стартова -  35642,00 грн. 
 

2. Затвердити протокол про результати електронного аукціону       

№UA-PS-2019-07-18-000041-2 сформований 11.08.2019 20:21:00 , та наданий 

оператором електронного майданчика - товариством з обмеженою 

відповідальністю «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», через який було подано заяву на 

участь в електронному аукціоні з продажу нежитлової будівлі площею 97,4 

кв.м. та сараю, розташованих за адресою: вул. Білого генерала, 66, 



с. Сядрине, Корюківський район, Чернігівська область, за ціною продажу 

лоту – 36 500,00 грн. (тридцять шість тисяч п’ятсот гривень 00 копійок). 

 

3. Визнати переможцем електронних торгів з продажу об’єкту малої 

приватизації – нежитлової будівлі площею 97,4 кв.м. та сараю, 

розташованого за адресою: вул. Білого генерала, 66, с. Сядрине, 

Корюківський район, Чернігівська область, - Деменкова Максима 

Євгенійовича, РНОКПП 3138201512. 
 

4. Опублікувати на сайті міської ради та в електронній торговій системі 

протокол про результати електронного аукціону №UA-PS-2019-07-18-

000041-2, відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 

Міський голова                                                                 Р.АХМЕДОВ 
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КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

15 серпня 2019 року                      м. Корюківка                                       № 319 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Про оренду  майна 

міської комунальної власності  

 

Розглянувши заяви РГ УПЦ Свято-Іоанно-Богословської парафії 

м.Корюківка від 01.08.2019 вхід.№ 505/04-02, ФОП Кугук Т.М. від 05.08.2019 

вхід.№392/04-05, АТ «Укрпошта» від 07.08.2019 №21/2/66, ФОП 

Станіславського М.І. від 05.08.2019 вхід.№391/04-05, управління ВД ФСС 

України в Чернігівській області від 06.08.2019 №10-10/1522, ФОП Давиденко 

М.В. від 06.08.2019 вхід.№395/04-05, 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 статтею 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Достроково припинити термін дії договору оренди від 01 грудня 

2006 укладеного з релігійною громадою Української Православної Церкви 

Свято – Іоанно - Богословської парафії на оренду приміщення загальною 

площею 179,9 кв.м. в нежитловій будівлі, розміщеній за адресою: м. 

Корюківка, вул. Дудка, 64В. 

 

2. Достроково припинити термін дії договору оренди №13/2018 від 

29 грудня 2018 укладеного з фізичною особою – підприємцем Кугук Тетяною 

Михайлівною на оренду приміщення загальною площею 32,75 кв.м. в 

нежитловій будівлі, розміщеній за адресою: м. Корюківка, вул. Дудка, 64В. 

 

3. Достроково припинити термін дії договору оренди від 30 травня 2007 

укладеного з акціонерним товариством «Укрпошта» на оренду приміщення 

загальною площею 26,75 кв.м. в нежитловій будівлі, розміщеній за адресою: 

м. Корюківка, вул. Дудка, 64В. 

 



4. Передати в оренду приміщення, загальною площею 19,43 кв.м. на ІІ 

поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: м. Корюківка, 

вул. Вокзальна, 24, для розміщення офісу. 

 

5. Достроково припинити термін дії договору безоплатного 

користування нерухомим майном - приміщення загальною площею 35,55 

кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка, укладеного 

05.09.2017 з управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування України в Чернігівській області. 

 

6. Передати в оренду управлінню виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування України в Чернігівській області приміщення 

загальною площею 16,42 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Вокзальна, 8а, м. 

Корюківка, для розміщення службового кабінету, терміном на 2 роки 11 

місяців, з річною орендною платою 1 гривня. 

 

7. Передати в оренду приміщення загальною площею 19,13 кв.м. в 

нежитловій будівлі по вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка, для розміщення 

офісу. 

 

8. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити 

виконання даного рішення. 

 

 

Міський голова                                                           Р. АХМЕДОВ 
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15 серпня 2019 року                     м. Корюківка                                         № 320     

 

Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради  

з нагоди Конференції педагогічних працівників 

 

Розглянувши подання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради, керуючись Положенням про відзнаки 

Корюківської міської ради, затвердженим рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018, ст. 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. З нагоди проведення Конференції педагогічних працівників 

нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 

- Васюк Галину Федорівну, вчителя української мови та літератури 

Корюківської гімназії Корюківської міської ради – за багаторічну сумлінну 

працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток галузі освіти;  

- Кокошу Аллу Анатоліївну, керівника гуртків Корюківського центру 

дитячої та юнацької творчості Корюківської міської ради – за багаторічну 

сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток 

галузі освіти.          

Підстава: подання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 14.08.2019 № 01-11/617. 

 

2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі         

600 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 100 грн. для придбання 

квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) 

забезпечити перерахування коштів згідно з даним рішенням. 

 

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 

 

15 серпня 2019 року                       м. Корюківка                                          № 321 

 

Про квартирний облік 

 

 Розглянувши клопотання служби у справах дітей Корюківської 

районної державної адміністрації, враховуючи інформацію з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на 

нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон 

відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта, керуючись ст. 39 

Житлового Кодексу Української РСР, Правилами обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР, постановою виконавчого комітету Чернігівської обласної 

ради народних депутатів і президії обласної ради президії професійних 

спілок від 07.01.1985 «Про порядок обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень у Чернігівській 

області», ст. 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», ст. 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

виконком міської ради вирішив: 

 

 1. Поставити на квартирний облік: 

 

 - Чечила Олександра Олександровича, _________ р.н., дитину, позбавлену 

батьківського піклування, черга позачергова, склад сім’ї − 1 особа. 

    Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від 

05.08.2019 № 10-18/327. 

 

 2. Перевести Бороліса Олександра Олександровича з першочергового 

отримання житла на позачергове з моменту отримання права на пільги, а саме 

з 18.01.2019. 

     Підстава: посвідчення інваліда війни від 18 січня 2019 року серія Є                     

№ 000620. 

 



 3. Зняти з квартирного обліку при виконкомі міської ради в зв’язку із 

забезпеченням житловою площею: 

- Міщенка Олександра Михайловича. 

     Підстава: договір дарування будинку житловою площею 22,2 м. кв. від 

17.04.2003 № 676, посвідчений Сосницькою державною нотаріальною 

конторою. 

  

 4. 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 

 

15 серпня 2019 року                       м. Корюківка                                        № 322 

 

Про втрату чинності рішень  

виконавчого комітету 

 

 Розглянувши припис № 7 від 10 липня 2019 року Головного управління 

Держпродспоживслужби в Чернігівській області про усунення порушень 

вимог санітарного законодавства на пляжі (місці відпочинку) по вул. 

Червонохутірській в м. Корюківка, керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

 Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 30 травня 2002 року №  «Про встановлення місця 

для купання» та від 20 червня 2019 року № 225 «Про початок купального 

сезону». 

 

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 

 

15 серпня 2019 року                      м. Корюківка                                           № 323 

 

Про затвердження будівельного паспорта  

забудови земельної ділянки 

 

Розглянувши звернення громадянки Дюби Ганни Кіндратівни про видачу 

будівельного паспорта забудови земельної ділянки та додані до заяви 

документи, щодо намірів забудови земельної ділянки, керуючись ст. 27 

Закону України  «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. ст. 5, 14 

Закону України  «Про основи містобудування», ст. ст. 52, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

архітектурну діяльність», Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності», 

відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово – комунального господарства України від 05.07.2011 р. №103 «Про 

затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки», 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити будівельний паспорт забудови земельної ділянки 

(кадастровий номер 7422410100:01:003:0297) для будівництва "Будівництво 

індивідуального житлового будинку та господарської будівлі" по вул. 

Садовій, 2-Б м. Корюківка Чернігівської області. Власник земельної ділянки 

 Дюба Ганна Кіндратівна, підстава виникнення права власності - витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 173488180 від 11.07.2019 на підставі договору купівлі-продажу 

земельної ділянки, серія та номер: 806, виданого 11.07.2018 приватним 

нотаріусом Корюківського районного нотаріального округу Чернігівської 

області Дремлюгою Р.М.; кадастровий номер 7422410100:01:003:0297 (площа 

ділянки – 0,096 га). 

 

2. Зобов’язати замовника: 

2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення об’єкта будівництва; 

2.2. Виконання підготовчих та будівельних робіт здійснювати після 

отримання документа, що надає право на виконання вищезазначених робіт, 



виданих Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у 

Чернігівській області з наступним прийняттям об’єкта до експлуатації в 

установленому законодавством порядку; 

2.3. При проектуванні і будівництві об’єкта містобудування, 

дотримуватись вимог, визначених у будівельному паспорті забудови 

земельної ділянки; 

2.4. Після завершення будівельних робіт з будівництва  житлового 

будинку встановити номерний знак на будинок та поштову скриньку. 

Провести комплексний благоустрій території, оформити у встановленому 

порядку документи для здачі об’єкту в експлуатацію та подати копію 

декларації  виконавчому комітету Корюківської міської ради. 

 

3. Прийняття в експлуатацію об’єкту містобудування без проведення 

комплексного благоустрою території забороняється. 

 

4. 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 

 

15 серпня 2019 року                     м. Корюківка                                          № 324 

 

Про надання дозволу на підключення 

до централізованої мережі водопостачання 

 

 Розглянувши заяву Лободи В.Ф. від 07.08.2019 вх. № 397/04-05, 

клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради від 

14.08.2019 № 188, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл Лободі Володимиру Федоровичу на підключення до 

централізованої мережі водопостачання житлового будинку по вулиці 

Свободи,37-в в м.Корюківка. 

 

 2. Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на підключення до централізованої мережі 

водопостачання: 

- житлового будинку по вул. Ткаченко В., 37, м. Корюківка, заявник – Єрмак 

Віталій Іванович, 

- житлового будинку по вул. Шевченка, 159, м. Корюківка, заявник – Грукало 

Сергій Федорович, 

- житлового будинку по вул. Першотравнева, 14, м. Корюківка, заявник – 

Нікитенко Катерина Павлівна, 

- житлового будинку по вул. Довженка О., 36, м. Корюківка, заявник – Мазко 

Юрій Петрович. 

 

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

виконання земляних робіт по підключенню зазначених будинків до міського 

водогону. 

 

 4. 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 

 

15 серпня 2019 року                       м. Корюківка                                         № 325 

 

Про надання матеріальної допомоги 

 

 Розглянувши заяви Євтушенко В.О. Сотника Ю.М., звернення депутата 

міської ради Карасьова Ю.В. та додані 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: 

 

 1. Надати Євтушенко Валентині Олександрівні, зареєстрованій по вул. 

______________, с. Бреч Корюківського району, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків _______________, матеріальну допомогу на 

лікування в сумі 1000 грн. 

Кошти перерахувати у ТВ БВ № 10024/0159 Філії – ЧОУ АТ «Ощадбанк» 

на особовий рахунок № ___________________. 

Підстава: заява вх. № 377/04-05 від 15.07.2019. 

 

 2. Надати Сотнику Юрію Миколайовичу, зареєстрованому по вул. 

______________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 2508107395, матеріальну допомогу на лікування в сумі 1500 грн. 

Кошти перерахувати у ТВ БВ № 10024/0159 Філії – ЧОУ АТ «Ощадбанк» 

на особовий рахунок № _______________. 

Підстава: заява вх. № 393/04-05 від 06.08.2019. 

 

 3. Надати Івахненку Віктору Петровичу, зареєстрованому по вул. 

________________м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ________________, матеріальну допомогу на лікування в 

сумі 2500 грн. 

Кошти перерахувати на рахунок № _____________ у ПАТ КБ 

«Приватбанк», картка № __________________. 

Підстава: звернення депутата міської ради Карасьова Ю.В. вх. № 404/04-

05 від 13.08.2019. 

 

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 

 

15 серпня 2019 року                       м. Корюківка                                          № 326 

 

Про надання матеріальної 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: 

 

 1. Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Дрозд Людмилі 

Муллахметівні (вул. _____________, м. Корюківка, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків __________________), що здійснювала 

поховання Тімцуніка Станіслава Юрійовича, безробітного, який помер 

07.08.2019. 

Підстава: заява вх. № 399/04-05 від 09.08.2019. 

   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 у ТВ БВ № 10024/0159 Філії – ЧОУ АТ «Ощадбанк» 

на особовий рахунок № _______________. 

 

 2. Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 Бабич Тамарі Іванівна 

(вул. _____________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ______________), що здійснювала поховання Мірошника 

Олександра Юрійовича, безробітного, який помер 05.08.2019. 

Підстава: заява вх. № 401/04-05 від 12.08.2019. 

   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 у ТВ БВ № 10024/0159 Філії – ЧОУ АТ «Ощадбанк» 

на особовий рахунок № ___________________. 

 

 

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 

 

15 серпня 2019 року                       м. Корюківка                                          № 327 

 

Про знесення зелених насаджень 

 

 Розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

знесенню чи пересадженню, від 09.08.2019 №№ 12-25, керуючись ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

 1. Затвердити Акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

знесенню чи пересадженню у зв’язку із забудовою та впорядкуванням 

земельних площ на території Корюківської міської ради, від 09.08.2019            

№№ 12-29. 

 

 2. Надати дозвіл на знесення зелених насаджень, зазначених у актах 

обстеження наступним суб’єктам господарювання: 

- фізичній особі – підприємцю Хрущу Олександру Михайловичу; 

- комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради; 

- комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради. 

 

 3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради (Кожема 

О.М.) оприбуткувати дрова, отримані в результаті знесення зелених насаджень, 

об’ємом 568,578 м.куб. 

  

4. Передати дрова, вказані в п. 3 даного рішення, на потреби бюджетних 

установ та комунальних підприємств Корюківської міської ради. 

  

5. 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 

 

15 серпня 2019 року                      м. Корюківка                                          № 328 

 

Про затвердження калькуляцій 
 

Розглянувши калькуляції Корюківського міжрайонного управління 

водного господарства щодо затвердження калькуляцій вартості експлуатації, 

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

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

 

Затвердити для Корюківського міжрайонного управління водного 

господарства наступні калькуляції: 

- вартості 1 години роботи екскаватора ЕО-3211; 

- вартості 1 години роботи трактора ДТ-75; 

- вартості 1 години роботи трактора Т-150; 

- вартості 1 години роботи трейлера. 

Калькуляції додаються. 

 

 

Міський голова                                                              Р.АХМЕДОВ 
 


	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

