
Порядок денний 

                          засідання виконкому Корюківської міської ради 

                                            від 13 листопада 2019 року 

                                                       м. Корюківка 

 

 

         1. Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року. 

       2. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

       3. Про внесення  змін   до Програми  цивільного захисту населення 

Корюківської громади на 2018-2020 роки. 

      4. Про привітання жителів громади з нагоди ювілеїв. 

      5. Про   затвердження    штатних     розписів     комунальних     підприємств  

Корюківської міської ради. 

      6. Про затвердження Плану поточних ремонтів об’єктів водопостачання та 

водовідведення КП «Корюківкаводоканал» на 2020 рік. 

      7. Про    затвердження      Положення     про     порядок      видачі      довідок  

працівниками виконавчого апарату Корюківської міської ради. 

      8. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 15.03.2019 № 92 «Про визначення уповноважених осіб». 

      9. Про погодження акта на списання матеріалів. 

      10. Про надання дозволу  на здійснення попередньої оплати періодичних 

видань. 

      11. Про затвердження калькуляцій. 

      12. Про  надання дозволу на розчищення  водойми. 

      13. Про затвердження будівельного паспорта забудови земельної ділянки. 

      14. Про затвердження умов продажу нежитлової будівлі. 

      15. Про виготовлення дубліката свідоцтва про право власності. 

      16. Про надання матеріальної допомоги.                            

      17. Про надання допомоги на поховання.                            

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 листопада 2019 року             м. Корюківка                                             № 436 

 

Про виконання міського бюджету 

за 9 місяців 2019 року 

 

        Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Барсук О.І., керуючись ст. 28 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», 

п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, 
 

виконком міської ради вирішив: 

 

        Внести на чергову сесію для затвердження міською радою звіт про 

виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року: 

 

-   по доходах у сумі  134615,3 тис. грн., в тому числі по доходах загального 

фонду міського бюджету – у сумі 125352,8 тис. грн. та  спеціального фонду 

міського бюджету – у сумі  9262,5 тис. грн., 

 

-   по видатках у сумі 131023,1 тис.  грн., у тому числі по видатках загального 

фонду міського бюджету – у сумі 104341,8 тис. грн. та спеціального фонду 

міського бюджету – у сумі 26681,3 тис. грн., 

 

-     по кредитуванню у сумі 127,8 тис. грн., в тому числі по загальному               

фонду –  в сумі 120,0 тис. грн. та   спеціальному фонду – в сумі 7,8 тис. грн.. 

  

 
 

Заступник міського голови з питань                                                                    

діяльності виконавчих органів ради                                       О.БИКОВ 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 листопада 2019 року                    м. Корюківка                                       № 437 

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 

      

        Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

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

ради сьомого скликання від 20.12.2018 «Про міський бюджет на 2019 рік»,            

ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету: 

         -     по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»  

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму                  

40 735,00 грн.; 

         -  по  КПКВКМБ 0117442 «Утримання та розвиток інших об’єктів 

транспортної інфраструктури» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» на суму 80 615,00 грн.; 

         - по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

на суму 150 000,00 грн. з подальшою передачею їх до спеціального фонду 

(бюджету розвитку). 

 

        2. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» на суму 121 350,00 грн.. 

 

  3.  Зменшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету: 



- по КПКВКМБ 0117362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» по КЕКВ 

3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на  суму 450 500,00 грн.; 

- по КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»                   

по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на суму                   

1 100 000,00 грн. (ККД41033900); 

 - по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування» на суму 600 000,00 грн. (ККД 41033900). 

 

       4. Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету: 

 - по КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» на суму 

30000,00 грн.; 

 - по КПКВКМБ 0117367 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у 

сільській місцевості» на суму 420 500,00 грн.; 

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

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового 

користування» на суму 1 850 000,00 грн. (ККД 41033900). 

 

 5. Фінансовому відділу Барсук О.І. внести зміни до розпису міського 

бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення двадцятої 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 «Про 

міський бюджет на 2019 рік».  

 

        6. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 
 

Заступник міського голови з питань                                                                    

діяльності виконавчих органів ради                                       О.БИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 листопада 2019 року                   м. Корюківка                                       № 438  

 

Про внесення змін до  Програми  

цивільного захисту населення 

Корюківської громади на 2018-2020 роки 

 

       Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І.,  

керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

виконком міської ради вирішив:  

 

  1. Внести зміни до Програми цивільного захисту населення Корюківської 

громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням дванадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 21.12.2017 «Про 

затвердження Програми цивільного захисту населення Корюківської громади 

на 2018-2020 роки », а саме: 

  1.1. Пункт 8 паспорта Програми викласти в такій редакції: «Загальний 

орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації програми: 

2018 рік – 50,0 тис. грн.., 2019 рік – 250,0 тис. грн., 2020 рік – 300,0 тис. грн.».  

  

        2. Дане рішення внести на чергову сесію Корюківської міської ради для 

затвердження. 

 

 

Заступник міського голови з питань                                                                    

діяльності виконавчих органів ради                                       О.БИКОВ 

 

 

 

 

                

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 листопада 2019 року              м. Корюківка                                             № 439      

 

Про привітання жителів громади 

з нагоди ювілеїв 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів, 

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 ювілейного дня народження вручити вітальну листівку              

з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 500 грн. кожному: 

- Ананку Михайлу Іллічу  – жителю м. Корюківка (__________ р.н.), 

- Смаглюк Анастасії Антонівні – жительці м. Корюківка (___________ 

р.н.), 

- Зімі Тетяні Костянтинівні – жительці м. Корюківка (___________ 

р.н.). 

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів          

від 21.10.2019 № 129. 

 

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

1500 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 150 грн. для придбання 

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

перерахування коштів згідно з даним рішенням. 

 

 

Заступник міського голови з питань                                                                    

діяльності виконавчих органів ради                                       О.БИКОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 листопада 2019 року                       м. Корюківка                                    № 440  

                                                                  

Про затвердження  

штатних розписів 

комунальних підприємств  

Корюківської міської ради 

 

       Розглянувши  клопотання  комунальних підприємств  Корюківської 

міської ради щодо затвердження штатних розписів цих підприємств у зв’язку з 

підвищенням з 01 грудня 2019 року розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, керуючись ст.ст. 30, 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                                     виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Затвердити з 01 грудня 2019 року штатний розпис комунального 

підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради, що додається. 

        Підстава: клопотання  від 11.11.2019 № 227. 

 

        2. Затвердити з 01 грудня 2019 року штатний розпис Корюківської 

житлово-експлуатаційної контори, що додається. 

         Підстава: клопотання  від 11.11.2019 № 290. 

 

        3. Затвердити з 01 грудня 2019 року штатний розпис комунального 

підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради, що додається. 

        Підстава: клопотання  від 08.11.2019 № 133. 

 

 

Заступник міського голови з питань                                                                    

діяльності виконавчих органів ради                                       О.БИКОВ 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 листопада 2019 року              м. Корюківка                                           № 441      

 

Про затвердження Плану  

поточних ремонтів об’єктів  

водопостачання та водовідведення  

КП «Корюківкаводоканал»  

на 2020 рік 

 

       Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 06.11.2019 № 236, відповідно до ст.ст. 30, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

        Затвердити План поточних ремонтів об’єктів водопостачання та 

водовідведення комунального підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на 2020 рік, що додається. 

 

 

Заступник міського голови з питань                                                                    

діяльності виконавчих органів ради                                       О.БИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 листопада 2019 року                        м. Корюківка                                  № 442   
 

Про  затвердження Положення   

про порядок видачі довідок  

працівниками виконавчого апарату  

Корюківської міської ради 

 

        Відповідно до ст. 5 Закону України «Про інформацію», ст.ст. 40, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента 

України  № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації 

та гарантування конституційного права на звернення до органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування», Положення про старосту села 

Корюківської міської ради, затвердженого рішенням другої позачергової сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 12.01. 2017, посадових 

інструкцій працівників виконавчого апарату міської ради та її виконкому,   

 

                                виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Затвердити Положення про порядок видачі довідок працівниками 

виконавчого апарату Корюківської міської ради, що додається. 

        2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Пономаренко З.Ю.. 

 

                         

Заступник міського голови з питань                                                                    

діяльності виконавчих органів ради                                       О.БИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 листопада 2019 року                        м. Корюківка                                 № 443 

 

Про внесення доповнень  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 15.03.2019 № 92 

«Про визначення уповноважених осіб» 

 

        На підставі  рішень двадцять дев’ятої позачергової сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 06.11.2019 року № 1-29/VIІ «Про 

добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади» та № 2-29/VIІ 

«Про покладення обов’язків старости», відповідно до Положення «Про 

головного державного соціального інспектора та державного соціального 

інспектора», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

21.08.2001 № 1091 та постанови Кабінету Міністрів України від 16.01.2019            

№ 18 «Про внесення змін до Положення про головного державного 

соціального інспектора», ст.ст. 34, 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Внести доповнення до рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 15.03.2019 № 92 «Про визначення уповноважених осіб», а 

саме: 

       1.1. Викласти п. 1 даного рішення в наступній редакції: 

       «1. Визначити уповноваженими особами на складання актів обстеження 

матеріально - побутових умов сім’ї для призначення державних соціальних 

допомог та на прийняття заяв громадян з необхідними документами для 

призначення житлових субсидій та передачі їх до управління соціального 

захисту населення Корюківської РДА:  

 

-  на території населених пунктів Брецького старостинського округу – 

виконуючого обов’язки старости Гончаренко Ірину Василівну, 



-   на території населених пунктів Будянського старостинського округу – 

виконуючого обов’язки старости Лисенка Олега Віталійовича, 

-   на території населених пунктів Забарівського старостинського округу – 

виконуючого обов’язки старости Козела Володимира Івановича, 

-   на території населених пунктів Наумівського старостинського округу  – 

виконуючого обов’язки старости Суху Марію Романівну, 

-  на території населених пунктів Рейментарівського старостинського              

округу – виконуючого обов’язки старости Юденко Наталію Миколаївну, 

-   на території населених пунктів Сядринського старостинського округу – 

виконуючого обов’язки старости Кравченко Олену Василівну, 

-     на території населених пунктів Тютюнницького старостинського округу  – 

виконуючого обов’язки старости Кучеренка Леоніда Анатолійовича, 

-   на території населених пунктів Хотіївського старостинського округу – 

виконуючого обов’язки старости Пилипенко Раїсу Григорівну. 

-  на території сіл Бешківка, Домашлин, Луковець Корюківського району 

Чернігівської області – виконуючого обов’язки старости Єгунову Аллу 

Іванівну, 

-    на території сіл Верхолісся, Олександрівка, Піски Корюківського району 

Чернігівської області – виконуючого обов’язки старости Редіна Антона 

Леонідовича, 

-    на території сіл Бурківка, Савинки Корюківського району Чернігівської 

області – виконуючого обов’язки старости Лісеного Віктора Миколайовича». 

 

       1.2. Доповнити дане рішення п. 1.1 наступного змісту: 

       «1.1. Визначити уповноваженою особою на складання актів обстеження 

матеріально - побутових умов сім’ї для призначення державних соціальних 

допомог  на території м. Корюківка, с. Трудовик, с. Лебіддя  Демяненко Ірину 

Віталіївну на умовах цивільно-правової угоди з 18.11.2019 року». 

 

       

Заступник міського голови з питань                                                                    

діяльності виконавчих органів ради                                       О.БИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 листопада 2019 року              м. Корюківка                                           № 444      

 

Про погодження акта  

списання матеріалів 

 

       Розглянувши клопотання Корюківської ЖЕК від 06.11.2019 № 287 щодо 

погодження акта на списання матеріалів – бензину А-92, використаного при 

гасінні пожежі на полігоні твердих побутових відходів по вул. Паркова, 31,                  

м. Корюківка, Протокол засідання комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій від 19.10.2019, відповідно до ст.ст. 30, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

        Погодити Корюківській житлово - експлуатаційній конторі акт на 

списання матеріалів – бензину А-92 в кількості 195 (сто дев’яносто п’ять) 

літрів на загальну суму 4184,37 грн. (чотири тисячі сто вісімдесят чотири грн. 

37 коп.), що додається. 

 

Заступник міського голови з питань                                                                    

діяльності виконавчих органів ради                                       О.БИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 листопада 2019 року                        м. Корюківка                                   № 445   

 

Про надання дозволу  на  

здійснення попередньої оплати 

періодичних видань 

 

        Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 

«Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються 

за бюджетні кошти», ст.ст. 48, 49, 116 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 28,  

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                 виконком міської ради вирішив:     

 

        Надати дозвіл на здійснення попередньої оплати періодичних видань              

на 2020 рік в межах визначених асигнувань розпорядникам та одержувачам 

коштів міського бюджету, а саме: 

Корюківській міській раді 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

Корюківському дошкільному навчальному закладу №  1 «Дельфін» 

Корюківському дошкільному навчальному закладу №  4 «Веселка» 

Корюківській районній організації ветеранів 

Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради. 

      

 

Заступник міського голови з питань                                                                    

діяльності виконавчих органів ради                                       О.БИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я                                

 

13 листопада 2019 року                     м. Корюківка                                      № 446  

 

Про затвердження калькуляцій  

 

       Розглянувши клопотання КП «Убідьське» від 08.11.2019 № 132,                          

ПСП «Злагода» від 09.11.2019 № 49, КП «Корюківкаводоканал» від 11.11.2019 

№ 238 щодо затвердження калькуляцій вартості послуг спецтехніки 

зазначених підприємств, керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                                  виконком міської ради вирішив:   

 

        1. Затвердити  калькуляцію вартості 1 години  послуг трактора Т-40  з 

очищення доріг від снігу комунального підприємства «Убідьське» 

Корюківської міської ради станом на 01.01.2010 (додається). 
 

         2. Затвердити калькуляції комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради станом на 01.01.2020: 

-    вартості 1 години послуг трактора МТЗ-892 (з навісним обладнанням) з 

утримання в належному санітарно-технічному стані доріг (видалення снігу), 

-      вартості  1  години  послуг  автомобіля  МАЗ   з  утримання   в  належному 

санітарно-технічному стані доріг (видалення снігу), 

-   вартості 1 години послуг автомобіля МАЗ з утримання в належному 

санітарно-технічному стані доріг (посипання протиожеледною сумішшю), 

-   вартості 1 години послуг трактора Т-150 К з утримання в належному 

санітарно-технічному стані доріг (видалення снігу), 

-   вартості 1 години послуг трактора Т-16 з утримання в належному санітарно-

технічному стані доріг (видалення снігу), 

-   вартості  1 години  послуг  екскаватора з  утримання  в  належному 

санітарно-технічному стані доріг (видалення снігу), 

-  вартості 1 години послуг піскорозкидувача ЗІЛ-130 з утримання в 

належному санітарно-технічному стані доріг (посипання протиожеледною 

сумішшю), 

-     вартості 1 години послуг автогрейдера ДЗ-143-01, 



-  вартості 1 години послуг екскаватора ЕLЕХ 81А-01 (при роботі з 

фронтальним навантажувачем). 

       Калькуляції додаються. 

 

          3. Погодити  калькуляцію вартості 1 години  роботи трактора Т-150 з 

очищення доріг від снігу приватного сільськогосподарського підприємства 

«Злагода», що додається. 
 

 

Заступник міського голови з питань                                                                    

діяльності виконавчих органів ради                                       О.БИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 листопада 2019 року                   м. Корюківка                                      № 447  

                                                           

Про  надання дозволу на 

розчищення  водойми 

 

       Розглянувши звернення ініціативної групи мешканців вулиці Садова в              

м. Корюківка та прилеглих вулиць від 12.11.2019  щодо надання дозволу на 

розчищення водойми по вулиці Садова та благоустрою прилеглої зони, 

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

 

                                 виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Надати дозвіл мешканцям вулиці Садова  м. Корюківка та прилеглих 

вулиць на проведення робіт з розчищення водойми, розташованої по вулиці 

Садова в м. Корюківка (вивезення мулу, розчищення берегової зони, вирізання 

чагарників та вивезення сміття).   

  

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Заступник міського голови з питань                                                                    

діяльності виконавчих органів ради                                       О.БИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 листопада 2019 року                   м. Корюківка                                       № 448  

 

Про затвердження будівельного паспорта  

забудови земельної ділянки 

        Розглянувши звернення ___________ про видачу будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки та додані до заяви документи щодо намірів 

забудови ділянки, відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово - комунального господарства України від 05.07.2011 

№ 103 «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки», керуючись ст. 27 Закону України  «Про регулювання 

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

містобудування», Законом України «Про архітектурну діяльність», Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення містобудівної діяльності», ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

                           виконком міської ради вирішив: 

        1. Затвердити будівельний паспорт забудови земельної ділянки 

«Реконструкція індивідуального житлового будинку» по вул. ___________,            

м. Корюківка Чернігівської області. Власник земельної ділянки  - 

___________., документ, що підтверджує право власності - Інформаційна 

довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, номер запису 

17156690 від 25.10.2016, внесений на підставі свідоцтва про право на 

спадщину за законом за номером 1672, виданого 25.10.2016 Корюківською 

районною державною нотаріальною конторою, площа ділянки - 0,1 га, 

кадастровий номер 7422410100:01:002:1577. 

 

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. 

       2.5. Прийняття в експлуатацію об’єкта містобудування без проведення 

комплексного благоустрою території забороняється. 

 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Заступник міського голови з питань                                                                    

діяльності виконавчих органів ради                                       О.БИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 листопада 2019 року               м. Корюківка                                         № 449 

 

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 двадцять п’ятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого 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 № 432, керуючись  ст. 29 Закону України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні», 

 

                                     виконком міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити протокол аукціонної комісії для продажу об’єктів малої 

приватизації міської комунальної власності від 06 листопада 2019 року, що 

додається. 
 

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

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

область, розроблені аукціонною комісією (додаються). 
 

          3. 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). 
 



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

інформаційне повідомлення про продаж на електронному аукціоні об’єкта 

малої приватизації відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 

 

Заступник міського голови з питань                                                                    

діяльності виконавчих органів ради                                       О.БИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 13 листопада 2019 року  № 449 

«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. 

Загальний технічний стан основних конструкції будівлі задовільний.  

План будівлі: технічний паспорт на нежитлову будівлю. 

Фотографічне зображення об’єкта приватизації: розміщено на сайті 

Корюківської міської ради Чернігівської області http://koryukivka-

rada.gov.ua/. 
 
 

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: 04 грудня 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 20 календарних днів від дати опублікування 

інформаційного повідомлення в ЕТС. 

 

3. Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 

Стартова ціна об’єкта: 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: 

 

Відповідно до статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна», у разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на 

участь в аукціоні від одного покупця, аукціон визнається таким, що не 

відбувся, а орган приватизації приймає рішення про приватизацію 

зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за 

запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни. 
 

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 

UA988999980000031515905025639 (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 UA478999980000031415544025639 (призначення платежу – 

перерахування реєстраційного внеску). 

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


 

Реквізити для перерахування переможцем аукціону коштів за придбаний 

об’єкт: Отримувач: УК у Корюківському районі /ОТГ м. Корюківка/ 

31030000; Код отримувача ЄДРПОУ: 37750065; банк отримувача: 

Казначейство України (ЕАП); МФО 899998; рахунок 

UA988999980000031515905025639 (призначення платежу –  кошти від 

відчуження майна комунальної власності). 
 

 

Покупець несе витрати по оплаті нотаріальних послуг щодо об’єкта 

приватизації. 

 

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна за 

місцем його розташування з 9-00 до 16-00 в робочі дні. 

 

Організатор аукціону: Корюківська міська рада Корюківського району 

Чернігівської області. Місцезнаходження: Чернігівська область, 

м. Корюківка, вул. Бульварна, 6, адреса сайту: http://koryukivka-rada.gov.ua/ 

. Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця – з 8.00 до 17.00. 

Перерва з 13.00 до 14.00 год. Контактна особа: Савченко Олександр 

Миколайович, тел. (04657) 2-15-56, Долбіна Людмила Михайлівна, тел. 

(04657) 2-13-79, e-mail: koryukivka.rada@gmail.com. 

Продавець не є платником податку на додану вартість. 

                 

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 

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

Період між аукціоном без умов та аукціоном зі зниженням стартової ціни 

складає 20 календарних днів від дати опублікування інформаційного 

повідомлення в ЕТС. 

 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які 

мають право використовувати електронний майданчик і з якими 

адміністратор уклав відповідний договір: 

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

Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із підключених 

до системи Прозорро. Продажі майданчиків. Операторів електронних 

майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.sale/pokupcyam. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 13 листопада 2019 року  № 449 

«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: 04 грудня 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 20 календарних днів від дати опублікування 

інформаційного повідомлення в ЕТС. 

 

3. Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 

Стартова ціна об’єкта: 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: 

 

Відповідно до статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна», у разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на 

участь в аукціоні від одного покупця, аукціон визнається таким, що не 

відбувся, а орган приватизації приймає рішення про приватизацію 

зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за 

запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни. 

 

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 

UA988999980000031515905025639 (призначення платежу –  перерахування 

гарантійного внеску). 
 

Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків 

реєстраційних внесків потенційних покупців: Отримувач: УК у 

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


Корюківському районі /ОТГ м. Корюківка / 24060300; Код отримувача 

ЄДРПОУ: 37750065; банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); МФО 

899998; рахунок UA478999980000031415544025639 (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 

UA988999980000031515905025639 (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 13.11.2019 року № 449 «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 20 календарних днів від дати опублікування інформаційного 

повідомлення в ЕТС. 
 

Єдине   посилання на  веб-сторінку  адміністратора, на якій наводяться 

посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які 

мають право використовувати електронний майданчик і з якими 

адміністратор уклав відповідний договір:  

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

Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із підключених 

до системи Прозорро. Продажі майданчиків. Операторів електронних 

майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.sale/pokupcyam. 

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

 

13 листопада 2019 року                 м. Корюківка                                  № 450  

 

Про виготовлення дубліката 

свідоцтва про право власності 

 

       Розглянувши заяву Авраменка В.В. щодо надання дозволу на виготовлення 

дубліката свідоцтва про право власності на житловий будинок, керуючись 

ст.ст. 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                   виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Надати дозвіл Авраменку Віктору Володимировичу на оформлення                

дубліката свідоцтва від 30.10.1998 про право власності на житловий будинок 

по вул. ______________, м. Корюківка, виданого на  його ім’я, у зв’язку із 

втратою оригіналу.  

       Підстава: заява вх. № 510/04-05 від 07.11.2019. 

        

       2. Оригінал  свідоцтва  про   право   власності   на   житловий будинок від 

30.10.1998, виданий на ім’я Авраменка В.В., визнати  недійсним  на   підставі  

п. 1 даного рішення. 

 

 

Заступник міського голови з питань                                                                    

діяльності виконавчих органів ради                                       О.БИКОВ 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 листопада 2019 року                        м. Корюківка                                 № 451  

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши звернення депутатів міської ради Лашка М.Б., Василець Н.В., 

Рачека А.Є. 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 Менській Катерині Сергіївні, зареєстрованій по вул. 

______________,  м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки 

платника  податків _____________, матеріальну допомогу на  лікування в сумі  

5000 грн.. 

       Кошти перерахувати в ТВБВ № 10024/0159 філії ЧО АТ «Ощадбанк» на 

особовий рахунок Менської К.С.  № UA______________________. 

       Підстава: звернення депутата міської ради Лашка М.Б. вх. № 488/04-05 від 

17.10.2019. 

 

        2. Надати Катюсі Андрію Васильовичу, зареєстрованому по                            

вул. ______________, с. Наумівка Корюківського району, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ______________, матеріальну допомогу на  

лікування в сумі 2500 грн.. 

      Кошти перерахувати у ТВ БВ № 10024/0159  філії  ЧОУ АТ «Ощадбанк» на 

особовий рахунок № UA ________________________. 

      Підстава: звернення депутата міської ради Василець Н.В. вх. № 502/04-05 

від 29.10.2019. 

 

       3.  Надати Помазу Олександру Миколайовичу, зареєстрованому по                            

________________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків _______________, матеріальну допомогу на  лікування в 

сумі 2500 грн.. 



      Кошти перерахувати у ТВ БВ № 10024/0159  філії  ЧОУ АТ «Ощадбанк» на 

особовий рахунок № UA _____________________. 

      Підстава: звернення депутата міської ради Рачека А.Є. вх. № 517/04-05 від 

12.11.2019. 

 

  

Заступник міського голови з питань                                                                    

діяльності виконавчих органів ради                                       О.БИКОВ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 листопада 2019 року                       м. Корюківка                                   № 452   

 

Про надання допомоги на поховання 

 

         Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 «Про 

затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати 

померлого», рішення виконкому Корюківської міської ради від 24.01.2008           

№ 30 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання» (зі 

змінами), 

виконком міської ради вирішив: 

 

        Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Зборщик Людмилі 

Миколаївні (вул. ________________, м.  Корюківка, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків _________________), що здійснювала 

поховання Гращенкової Катерини Василівни, безробітної, яка померла 

11.06.2019. 

        Підстава: заява вх. № 503/04-05 від 01.11.2019. 

    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 ТВБВ № 10024/0159  філії  ЧОУ АТ «Ощадбанк» 

на особовий рахунок  Зборщик Л.М. № UA_____________________. 
 

 

Заступник міського голови з питань                                                                    

діяльності виконавчих органів ради                                       О.БИКОВ 

 

 

 

 
 


	16. Про надання матеріальної допомоги.
	17. Про надання допомоги на поховання.
	Про надання матеріальної допомоги

