
Порядок денний 

засідання виконкому Корюківської міської ради 

від 08 вересня 2020 року 

1.Про субвенцію з державного бюджету. 

2. Про затвердження умов продажу громадського будинку з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами, що розташований за адресою: 

вул. Лісового П., 50Б, с. Бреч, Корюківський район, Чернігівська область. 

3. Про затвердження умов продажу нежитлової будівлі, що розташована за 

адресою: вул. Бульварна, 13Б, м. Корюківка, Чернігівська область. 

4. Про затвердження умов продажу котельні, нежитлової будівлі, що 

розташована за адресою: вул. Костюк Г., 22а, м. Корюківка, Чернігівська 

область. 

5. Про проведення переоцінки балансової вартості об’єктів міської комунальної 

власності, які орендуються. 

6. Про затвердження звітів про оцінку майна міської комунальної власності. 

7. Про організацію роботи груп продовженого дня при закладах загальної 

середньої освіти Корюківської міської ради у 2020 – 2021 навчальному році 

8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 31 серпня 2020 року №269 «Про організацію підвозу учнів сільської 

місцевості до загальноосвітніх навчальних закладів Корюківської міської ради 

та затвердження схем маршрутів та розкладів руху шкільних автобусів». 

9.Про затвердження штатних розписів. 

10. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання  

11. Про впорядкування адресного господарства. 

12. Про привітання Русін В.М.з нагоди ювілею. 

13. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради.  

14. Про квартирний облік. 

15. Про надання дозволу на відкриття спеціального рахунку.  

16. Про надання матеріальної допомоги. 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 вересня 2020 року                     м. Корюківка                                    № 280 

 

Про субвенцію  

з державного бюджету 

 

 Згідно Закону України від 25.08.2020 № 822-І-X «Про внесення змін до 

Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік» виділена освітня 

субвенція в сумі 861800,00грн.(ККД 41033900). У зв’язку з цим, керуючись п.15 

рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання 

від 17 грудня 2019 року «Про міський бюджет на 2020 рік», ст. 28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1.  Визначити головним розпорядником коштів освітньої субвенції з  

державного бюджету в сумі 861800,00грн. - Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради (КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))»). 

 

2.  Фінансовому відділу (Барсук О.І.) внести зміни до розпису міського 

бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення тридцять 

першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року              

№ 1-31/VII «Про міський бюджет на 2020 рік». 

 

 3.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 

 

08 вересня 2020 року                     м. Корюківка                                    № 281 

 

Про затвердження умов продажу громадського  

будинку з господарськими (допоміжними)  

будівлями та спорудами, що розташований  

за адресою: вул. Лісового П., 50Б, с.Бреч,  

Корюківський район, Чернігівська область 

 

Розглянувши подання аукціонної комісії щодо умов продажу об’єкта малої 

приватизації, на виконання рішення сорокової сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20.08.2020 року №6-40/VII «Про затвердження Переліку 

об’єктів міської комунальної власності, що підлягають приватизації у 2020 

році», відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 

об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, 

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

 

виконком міської ради вирішив: 

 

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

будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що 

розташований за адресою: вул. Лісового П., 50Б, с. Бреч, Корюківський район, 

Чернігівська область, розроблені аукціонною комісією (додаються). 

 

 2. Затвердити текст інформаційного повідомлення про продаж на 

електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – громадський будинок з 

господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що розташований за 

адресою: вул. Лісового П., 50Б, с. Бреч, Корюківський район, 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 08 вересня 2020 року №281 

«Про затвердження умов продажу         

громадського будинку з 

господарськими (допоміжними) 

будівлями та спорудами, що 

розташований за адресою: 

вул. Лісового П., 50Б, с.Бреч, 

Корюківський район, Чернігівська 

область» 

 

Умови продажу об’єкта малої приватизації – громадський будинок з 

господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що 

розташований за адресою: вул.Лісового П., 50Б, с.Бреч, Корюківський район, 

Чернігівська область. 
 

Інформація про об'єкт приватизації: 

Найменування об’єкта приватизації: громадський будинок з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами. 

Місцезнаходження об’єкта: вул.Лісового П., 50Б, с.Бреч, Корюківський район, 

Чернігівська область. 

Опис об’єкта: А-адмінбудівля, загальною площею 85,4 кв.м. Одноповерхова 

цегляна нежитлова будівля, фундамент – цегла, покрівля-шифер, має один 

окремий вхід. Двері - дерев’яні. Вікна - металопластикові. Будівля знаходиться 

у задовільному стані.  

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,322 га. 

План будівлі: технічний паспорт на об’єкт приватизації. 

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: 58 823,47 грн. (п’ятдесят 

вісім тисяч вісімсот двадцять три гривні 47 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 5882,35 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 588,24 грн.  

Дата та час проведення аукціону: визначається електронною торговою 

системою автоматично. 

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: 29 411,74 грн (двадцять дев’ять тисяч чотириста 

одинадцять гривень 74 копійки)  

Розмір гарантійного внеску: 2 941,17 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 294,12 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: 29 411,74 грн (двадцять дев’ять тисяч чотириста 

одинадцять гривень 74 копійки)  

Розмір гарантійного внеску: 2 941,17 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 294,12 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 (ел.адм.подат.); МФО 899998, рахунок 

UA378999980314151905000025639 (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 (ел.адм.подат.); МФО 899998; рахунок 

UA058999980314020544000025639 (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 

(ел.адм.подат.); МФО 899998; рахунок UA378999980314151905000025639 

(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-2020-08-27-000003-3 

Період між аукціоном без умов та аукціоном зі зниженням стартової ціни 

складає 20 календарних днів від дати опублікування інформаційного 

повідомлення в ЕТС. 

 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які 

мають право використовувати електронний майданчик і з якими 

адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
 

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

системи Прозорро. Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків 

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

 

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


ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 08 вересня 2020 року №281 

«Про затвердження умов продажу          

громадського будинку з  

господарськими (допоміжними)  

будівлями та спорудами, що 

розташований за адресою:  

вул. Лісового П., 50Б, с. Бреч,  

Корюківський район, Чернігівська  

область» 

 

Інформаційне повідомлення  

про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – 

громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та 

спорудами, що розташований за адресою: вул. Лісового П., 50Б, с. Бреч, 

Корюківський район, Чернігівська область. 
 

Інформація про об'єкт приватизації: 

Найменування об’єкта приватизації: громадський будинок з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами. 

Місцезнаходження об’єкта: вул. Лісового П., 50Б, с. Бреч, Корюківський 

район, Чернігівська область. 

Опис об’єкта: А-адмінбудівля, загальною площею 85,4 кв.м. Одноповерхова 

цегляна нежитлова будівля, фундамент – цегла, покрівля-шифер, має один 

окремий вхід. Двері - дерев’яні. Вікна - металопластикові. Будівля знаходиться 

у задовільному стані.  

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,322 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: 58 823,47 грн. (п’ятдесят 

вісім тисяч вісімсот двадцять три гривні 47 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 5882,35 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 588,24 грн.  

Дата та 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: 29 411,74 грн (двадцять дев’ять тисяч чотириста 

одинадцять гривень 74 копійки)  

Розмір гарантійного внеску: 2 941,17 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 294,12 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: 29 411,74 грн (двадцять дев’ять тисяч чотириста 

одинадцять гривень 74 копійки)  

Розмір гарантійного внеску: 2 941,17 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 294,12 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 (ел.адм.подат.); МФО 899998, рахунок 

UA378999980314151905000025639 (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 (ел.адм.подат.); МФО 899998; рахунок 

UA058999980314020544000025639 (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 

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


(ел.адм.подат.); МФО 899998; рахунок UA378999980314151905000025639 

(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 08.09.2020 року № 281 «Про затвердження умов продажу громадського 

будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, 

розташованого за адресою: вул. Лісового П., 50Б, с. Бреч, Корюківський район, 

Чернігівська область». 

 

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 

Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2020-08-27-000003-3. 

Період між аукціоном без умов та аукціоном зі зниженням стартової ціни 

складає 20 календарних днів від дати опублікування інформаційного 

повідомлення в ЕТС. 

 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які 

мають право використовувати електронний майданчик і з якими 

адміністратор уклав відповідний договір:  https://prozorro.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

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

системи Прозорро. Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків 

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

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


 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 вересня 2020 року                     м. Корюківка                                         № 282 

 

Про затвердження умов продажу  

нежитлової будівлі, що розташована  

за адресою: вул. Бульварна, 13Б,  

м. Корюківка, Чернігівська область 

 

Розглянувши подання аукціонної комісії щодо умов продажу об’єкта 

малої приватизації, на виконання рішення сорокової сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 20.08.2020 року №6-40/VII «Про затвердження 

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

2020 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, що розташована за адресою: вул. Бульварна, 13Б, м.Корюківка, 

Чернігівська область, розроблені аукціонною комісією (додаються). 
 

 2. Затвердити текст інформаційного повідомлення про продаж на 

електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – нежитлова будівля, що 

розташована за адресою: вул. Бульварна, 13Б, 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 08 вересня 2020 року №282 

«Про затвердження умов продажу  

нежитлової будівлі, що розташована 

за адресою: вул. Бульварна, 13Б, 

м.Корюківка, Чернігівська область» 

 

Умови продажу об’єкта малої приватизації – нежитлова будівля,  

що розташована за  адресою: вул. Бульварна, 13Б, м.Корюківка,   

Чернігівська область. 
 

Інформація про об'єкт приватизації: 
 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля. 

Місцезнаходження об’єкта: вул. Бульварна, 13Б, м.Корюківка, Чернігівська 

область. 

Опис об’єкта: А-нежитлова будівля, загальною площею 31,1 кв.м. 

Одноповерхова цегляна нежитлова будівля, покрівля-шифер, має один вхід. 

Двері дерев’яні. Будівля потребує поточного ремонту.  

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,0257 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: 16 740,12 грн. (шістнадцять 

тисяч сімсот сорок гривень 12 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 1 674,01 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 167,40 грн.  

Дата та 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 

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


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: 8 370,06 грн (вісім тисяч триста сімдесят гривень 06 

копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 837,01 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 83,70 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: 8 370,06 грн (вісім тисяч триста сімдесят гривень 06 

копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 837,01 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 83,70 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 (ел.адм.подат.); МФО 899998, рахунок 

UA378999980314151905000025639 (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 (ел.адм.подат.); МФО 899998; рахунок 

UA058999980314020544000025639 (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 

(ел.адм.подат.); МФО 899998; рахунок UA378999980314151905000025639 

(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-2020-08-27-000002-3 

Період між аукціоном без умов та аукціоном зі зниженням стартової ціни 

складає 20 календарних днів від дати опублікування інформаційного 

повідомлення в ЕТС. 

 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які 

мають право використовувати електронний майданчик і з якими 

адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
 

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

системи Прозорро. Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків 

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

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


ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 08 вересня 2020 року №282 

«Про затвердження умов продажу  

нежитлової будівлі, що розташована 

за адресою: вул. Бульварна, 13Б, 

м.Корюківка, Чернігівська область» 

 

Інформаційне повідомлення  

про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – 

нежитлова будівля, що розташована за  адресою: вул. Бульварна, 13Б, 

м.Корюківка, Чернігівська область. 
 

Інформація про об'єкт приватизації: 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля  

Місцезнаходження об’єкта: вул. Бульварна, 13Б, м.Корюківка, Чернігівська 

область.  

Опис об’єкта: нежитлова будівля, загальною площею 31,1 кв.м. Одноповерхова 

цегляна нежитлова будівля, покрівля-шифер, має один вхід. Двері дерев’яні. 

Будівля потребує поточного ремонту.  

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,0257 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: 16 740,12 грн. (шістнадцять тисяч сімсот сорок гривень 

12 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 1 674,01 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 167,40 грн.  

Дата та 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: 8 370,06 грн (вісім тисяч триста сімдесят гривень 06 

копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 837,01 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 83,70 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 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: 8 370,06 грн (вісім тисяч триста сімдесят гривень 06 

копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 837,01 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 83,70 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 (ел.адм.подат.); МФО 899998, рахунок 

UA378999980314151905000025639 (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 (ел.адм.подат.); МФО 899998; рахунок 

UA058999980314020544000025639 (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 

(ел.адм.подат.); МФО 899998; рахунок UA378999980314151905000025639 

(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 08.09.2020 року № 282 «Про затвердження умов продажу нежитлової 

будівлі, що розташована за адресою: вул. Бульварна, 13Б, м.Корюківка, 

Чернігівська область». 

 

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 

Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2020-08-27-000002-3. 

 

Період між аукціоном без умов та аукціоном зі зниженням стартової ціни 

складає 20 календарних днів від дати опублікування інформаційного 

повідомлення в ЕТС. 
 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які 

мають право використовувати електронний майданчик і з якими 

адміністратор уклав відповідний договір:  https://prozorro.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

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

системи Прозорро. Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків 

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

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


 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 вересня 2020 року                     м. Корюківка                                    № 283 

 

Про затвердження умов продажу котельні,  

нежитлової будівлі, що розташована за адресою:  

вул. Костюк Г., 22а, м. Корюківка,  

Чернігівська область 

 

Розглянувши подання аукціонної комісії щодо умов продажу об’єкта 

малої приватизації, на виконання рішення сорокової сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 20.08.2020 року №6-40/VII «Про затвердження 

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

2020 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 – котельня, 

нежитлова будівля, що розташована за адресою: вул. Костюк Г., 22а, 

м.Корюківка, Чернігівська область, розроблені аукціонною комісією 

(додаються). 

 

 2. Затвердити текст інформаційного повідомлення про продаж на 

електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – котельня, нежитлова  

будівля, що розташована за адресою: вул. Костюк Г., 22а, 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 08 вересня 2020 року №283 

«Про затвердження умов продажу         

котельні, нежитлової будівлі, що 

розташована за  адресою:  

вул. Костюк Г., 22а, м.Корюківка, 

Чернігівська область» 

 

 

Умови продажу об’єкта малої приватизації – котельня, нежитлова 

будівля, що розташована за  адресою: вул. Костюк Г., 22а, м.Корюківка,   

Чернігівська область. 
 

Інформація про об'єкт приватизації: 

Найменування об’єкта приватизації: котельня, нежитлова будівля. 

Місцезнаходження об’єкта: вул. Костюк Г., 22а, м.Корюківка, Чернігівська 

область. 

Опис об’єкта: А-1 основна частина, А-2 прибудова ІІ поверху, загальною 

площею 267,4 кв.м. Двоповерхова цегляна нежитлова будівля, фундамент – 

бетон, покрівля-шифер, має чотири окремі входи. Дверні та віконні блоки 

дерев’яні. Будівля потребує поточного ремонту.  

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,1834 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: 184542,22 грн. (сто 

вісімдесят чотири тисячі п’ятсот сорок дві гривні 22 копійки)  

Розмір гарантійного внеску: 18454,22 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 1 845,42 грн.  

Дата та 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). 

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


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: 92 271,11 грн (дев’яносто дві тисячі двісті сімдесят 

одна гривня 11 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 9 227,11 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 922,71 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: 92 271,11 грн (дев’яносто дві тисячі двісті сімдесят 

одна гривня 11 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 9 227,11 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 922,71 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 (ел.адм.подат.); МФО 899998, рахунок 

UA378999980314151905000025639 (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 (ел.адм.подат.); МФО 899998; рахунок 

UA058999980314020544000025639 (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 

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


(ел.адм.подат.); МФО 899998; рахунок UA378999980314151905000025639 

(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-2020-08-27-000004-3 

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. 

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

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 08 вересня 2020 року №283 

«Про затвердження умов продажу  

котельні, нежитлової будівлі, що 

розташована за  адресою:  

вул. Костюк Г., 22а, м.Корюківка, 

Чернігівська область» 

 

Інформаційне повідомлення  

про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – 

котельня, нежитлова будівля, що розташована за  адресою:  

вул. Костюк Г., 22а, м.Корюківка, Чернігівська область. 
 

Інформація про об'єкт приватизації: 

Найменування об’єкта приватизації: котельня, нежитлова будівля  

Місцезнаходження об’єкта: вул. Костюк Г, 22а, м.Корюківка, Чернігівська 

область.  

Опис об’єкта: А-1 основна частина, А-2 прибудова ІІ поверх, загальною 

площею 267,4 кв.м. Двоповерхова цегляна нежитлова будівля, фундамент – 

бетон, покрівля-шифер, має чотири окремі входи. Дверні та віконні блоки 

дерев’яні. Будівля потребує поточного ремонту.  

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,1834 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: 184542,22 грн. (сто 

вісімдесят чотири тисячі п’ятсот сорок дві гривні 22 копійки)  

Розмір гарантійного внеску: 18454,22 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 1 845,42 грн.  

Дата та 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: 92 271,11 грн (дев’яносто дві тисячі двісті сімдесят 

одна гривня 11 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 9 227,11 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 922,71 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: 92 271,11 грн (дев’яносто дві тисячі двісті сімдесят 

одна гривня 11 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 9 227,11 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 922,71 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 (ел.адм.подат.); МФО 899998, рахунок 

UA378999980314151905000025639 (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 (ел.адм.подат.); МФО 899998; рахунок 

UA058999980314020544000025639 (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 

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


(ел.адм.подат.); МФО 899998; рахунок UA378999980314151905000025639 

(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 08.09.2020 року № 283 «Про затвердження умов продажу котельні,  

нежитлової будівлі, що розташована за адресою: вул. Костюк Г, 22а, 

м.Корюківка, Чернігівська область». 

 

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 

Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2020-08-27-000004-3. 

 

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
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У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 вересня 2020 року                    м. Корюківка                                         № 284 

 

Про проведення переоцінки  

балансової вартості об’єктів  

міської комунальної власності,  

які орендуються 

 

З метою приведення вартості нежитлових приміщень/будівель до 

реальної ринкової вартості, відповідно до Законів України «Про оренду 

державного та комунального майна», «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», керуючись статтею 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Провести оцінку, для цілей бухгалтерського обліку, зазначених нижче 

об’єктів міської комунальної власності:  

1.1. Нежитлової будівлі, загальною площею 396,4 кв.м., розміщеної за 

адресою : вул.Шевченка, 66Г, с.Наумівка, Корюківського району, Чернігівської 

області; 

1.2. Громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями 

та спорудами, загальною площею 179,0 кв.м., розміщеної за адресою : 

вул.Молодіжна, 22, с.Домашлин, Корюківського району, Чернігівської області. 

 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) здійснити 

переоцінку/дооцінку балансової вартості зазначених в рішення об’єктів на рівні 

ринкової вартості.  

 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М. 

 

 

Міський голова                                                                             Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 вересня 2020 року                    м. Корюківка                                         № 285 

 

Про затвердження звітів про оцінку майна 

міської комунальної власності 
 

Розглянувши звіти про оцінку майна об’єктів малої приватизації 

виконаних приватним підприємством «Десна – Експерт – М», керуючись  

статтею 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

 1. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлова будівля, що розташована 

за адресою: вул. Бульварна, 13Б, м. Корюківка, Чернігівська область, ринкова 

вартість якого, згідно звіту, станом на 31.07.2020 року становить 16 740,12 грн. 

(шістнадцять тисяч сімсот сорок гривень 12 копійок), без врахування ПДВ.    

 

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

розташована вул. Костюк Г., 22а, м.Корюківка, Чернігівська область, ринкова 

вартість якого, згідно звіту, станом на 31.07.2020 року становить 184542,22 грн. 

(сто вісімдесят чотири тисячі п’ятсот сорок дві гривні 22 копійки), без 

врахування ПДВ.    

 

3. Затвердити звіт про оцінку майна: громадський будинок з 

господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що розташований за 

адресою: вул. Лісового П., 50Б, с. Бреч, Корюківський район, Чернігівська 

область, ринкова вартість якого, згідно звіту, станом на 31.07.2020 року 

становить 58 823,47 грн. (п’ятдесят вісім тисяч вісімсот двадцять три гривні 47 

копійок), без врахування ПДВ. 

 

 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 

 

08 вересня 2020 року                       м. Корюківка                                  № 286 
 

Про організацію роботи груп 

продовженого дня при закладах 

загальної середньої освіти  

Корюківської міської ради 

у 2020 – 2021 навчальному році 

  

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту», 

наказу Міністерства освіти і науки України від 25 червня 2018 року № 677 «Про 

затвердження Порядку створення груп продовженого дня у державних і 

комунальних закладах загальної середньої освіти», з метою організації 

навчальної, виховної та пізнавальної діяльності учнів, формування в учнів 

ключових компетентностей, керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Організувати роботу груп продовженого дня при закладах загальної 

середньої освіти Корюківської міської ради у 2020 – 2021 навчальному році 

згідно додатку. 

 

2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

забезпечити контроль за функціонуванням груп продовженого дня при закладах 

загальної середньої освіти Корюківської міської ради у 2020 – 2021 

навчальному році. 

 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М. 

 

 

Міський голова                                                                                 Р.АХМЕДОВ 
 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської  міської ради сьомого  скликання  

від 08 вересня 2020 року  

 «Про організацію роботи груп продовженого 

 дня при закладах загальної середньої освіти  

                                                        Корюківської міської ради  у 2020 – 2021 навчальному році» 

 

 

 

 

Начальник Відділу освіти, культури,  

молоді та спорту Корюківської міської ради            І.НАУМЧИК 

№ 

п/п 

Назва навчального закладу Кількість груп Кількість учнів 

1 Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 7 210 

2 Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 3 90 

3 Наумівська ЗОШ І-ІІІ ст. 1 30 

4 Сядринська ЗОШ І-ІІІ ст. 1 30 

5 Корюківська ЗОШ І ст. № 2 4 120 

Всього  16 480 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 вересня 2020 року                       м. Корюківка                                  № 287 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 31 серпня 2020 року №269 

«Про організацію підвозу учнів сільської місцевості до 

загальноосвітніх навчальних закладів  

Корюківської міської ради та затвердження схем 

маршрутів та розкладів руху шкільних автобусів» 

 

 Розглянувши клопотання начальника Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради Наумчик І.В. від 07.09.2020 №01-11/604, 

керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

 1.Внести зміни до п.1. підпункту 1.1. рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 31серпня 2020 року №269 «Про організацію 

підвозу учнів сільської місцевості до загальноосвітніх навчальних закладів 

Корюківської міської ради та затвердження схем маршрутів та розкладів руху 

шкільних автобусів», а саме: «У зв’язку із значною віддаленістю мікрорайонів 

Милейки, Олексіївка, вулиці Чернігівська від центру міста, відсутністю 

навчального закладу у мікрорайонах Милейки та Олексіївка дозволити 

підвозити учнів 1-7 класів до місць навчання автобусами БАЗ А079.13ш, 

ATAMAN D 093S2 Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, АС-Р 4234 «Мрія», БАЗ А 

079.13 ш Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4». 

 

 2. 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 

 

08 вересня 2020 року                       м. Корюківка                                        № 288 

 

Про затвердження  

штатних розписів 

 

 Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 01.09.2020 №150, 

Корюківського ДНЗ № 4 «Веселка» від 04.09.2020 №133 щодо затвердження 

штатних розписів підприємства та дошкільного закладу у зв’язку зі змінами в 

оплаті праці, керуючись ст. ст. 30, 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

 1.Затвердити з 01 вересня 2020 року штатний розпис комунального 

підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради, що додається. 

  

 2.Затвердити з 01 вересня 2020 року штатний розпис Корюківського 

дошкільного навчального закладу № 4 «Веселка» еколого-натуралістичного 

напрямку Корюківської міської ради Чернігівської області, що додається. 

          

 

Міський голова                                                                             Р.АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 вересня 2020 року                   м. Корюківка                                           № 289 

 

Про надання дозволу на підключення 

до централізованої мережі водопостачання  

 

 Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 01.09.2020                

№ 185, від 07.09.2020 №190, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

 1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на підключення до централізованої мережі    

водопостачання житлових будинків  за наступними адресами: 

  

 - по вул. Партизанська, 7, м. Корюківка згідно заяви Кокоши Миколи 

Івановича; 

 - по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 37, м. Корюківка згідно заяви 

Бистревського Андрія Миколайовича; 

 - по вул. Соборна, 17, м. Корюківка згідно заяви Лисенка Михайла 

Миколайовича; 

 - по вул. Сагайдачного Гетьмана, 5, м. Корюківка згідно заяви Ковальчука 

Максима Миколайовича. 

 2. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» на виконання земляних робіт 

по підключенню вищезазначених будинків до міського водогону. 

 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова                                                                         Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

08 вересня 2020 року                    м. Корюківка                                      № 290 

 

Про впорядкування адресного господарства 

 

Розглянувши заяву Янченка Анатолія Володимировича та додані 

документи,у зв’язку з подвійною нумерацією відповідно до Тимчасового 

порядку реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам 

будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 року № 367 «Деякі питання 

дерегуляції господарської діяльності», Порядку присвоєння та зміни поштових 

адрес об’єктам нерухомого майна на території Корюківської міської 

територіальної громади, затвердженого рішенням шостої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 25.05.2017 року,керуючись ст.ст. 30, 37, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

 1.Присвоїти жилому будинку з надвірними будівлями, що знаходяться в 

с.Маховики по вул. Шосейна, 5 нову поштову адресу: вул. Шосейна, 5А,                  

с. Маховики, Чернігівська область. 

 Підстава: заява вх. № 1486/06-01 від 02.09.2020 та лист в.о. старости 

Будянського старостинського округу № 214 від 08.09.2020. 

 

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 

  

08 вересня 2020 року                    м. Корюківка                                      № 291 

 

Про привітання Русін В.М. 

з нагоди ювілею 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів, 

керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, 

затвердженого 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.: 

- Русін Вірі Матвіївні – жительці м.Корюківка (ХХХХ р.н.).  

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів від 

31.08.2020 № 98. 

 

2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі 500 грн. 

для виплати матеріальної допомоги та в сумі 50 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 

 

08 вересня 2020 року                     м. Корюківка                                      № 292 

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради  

 

Розглянувши подання підприємств, установ, організацій, керуючись 

Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, затвердженого рішенням 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від                 

20.12.2018, ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. З нагоди Дня фізичної культури і спорту нагородити Почесною 

грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у 

розмірі 300 грн.: 

- Ющенка Бориса Михайловича, активного учасника спортивних 

змагань з гирьового спорту, жителя с.Бурківка – за вагомий внесок у розвиток 

спортивного руху Корюківської міської територіальної громади.  

Підстава: подання відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 28.08.2020 № 01-11/562. 

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

300 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 50 грн. для придбання 

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

перерахування коштів згідно з п.1 даного рішення. 

 

2. З нагоди Дня працівника лісу, за багаторічну сумлінну працю та 

високий професіоналізм нагородити Почесною грамотою Корюківської міської 

ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 

- Устименка Сергія Михайловича – майстра лісу Корюківського 

лісництва державного підприємства «Корюківське лісове господарство».  

Підстава: подання ДП «Корюківське лісове господарство» від 04.09.2020  

№ 520. 



- Спасібка Сергія Володимировича – головного інженера Корюківського 

районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс».  

- Хоменка Юрія Анатолійовича – стропальника Корюківського 

районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс».  

Підстава: подання Корюківського РКСЛП «Корюківкаліс» від 07.09.2020 

№ 224. 

- Луценка Віктора Миколайовича – верстатника деревообробних 

верстатів 4 розряду дільниці деревопереробки ТОВ «СЛАВ ФОРЕСТ». 

Підстава: подання ТОВ «СЛАВ ФОРЕСТ» від 08.09.2020 вх. №515/04-02. 

2.1. 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 п.2 даного рішення. 

 

3. З нагоди Дня рятівника, за багаторічну сумлінну працю та високий 

професіоналізм нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради             

з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 

- Самойлова Миколу Сергійовича – старшого лейтенанта служби 

цивільного захисту, начальника караулу 9 державної пожежно-рятувальної 

частини (м.Корюківка) 2 державного пожежно-рятувального загону Управління 

ДСНС України у Чернігівській області; 

- Хобела Андрія Олександровича – старшого прапорщика служби 

цивільного захисту, командира відділення 18 ДПРП Управління ДСНС України 

у Чернігівській області з охорони об’єктів. 

Підстава: подання 2 державного пожежно-рятувального загону 

Управління ДСНС України у Чернігівській області від 04.09.2020                     

вх. № 504/04-02. 

3.1. 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 п.3 даного рішення. 

 

4. З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек, за багаторічну сумлінну 

працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи 

нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 300 грн.: 

- Ісаченко Наталію Олександрівну – бібліотекаря І категорії 

Корюківської публічної бібліотеки Корюківської міської ради. 

Підстава: подання Відділу освіти, культури, молоді та спорту  

Корюківської міської ради від 07.09.2020 вх. № 01-11/602. 

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

300 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 50 грн. для придбання 



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

перерахування коштів згідно з п.4 даного рішення. 

 

5. З нагоди Дня усиновлення, за вагомий внесок у розвиток сімейних 

форм виховання нагородити прийомних батьків Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі          

300 грн. кожному: 

- Будлянську Ірину Олексіївну – жительку с.Наумівка; 

- Смагу Ольгу Іванівну – жительку м.Корюківка. 

Підстава: подання Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради від 02.09.2020 № 01-17/145; № 01-17/146. 

5.1. 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 п.5 даного рішення. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 вересня 2020 року                    м. Корюківка                                         № 293 

 

Про квартирний облік 

 

Розглянувши клопотання служби у справах дітей Корюківської районної 

державної адміністрації, заяву Дюби О.М., 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. 12 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: 

 

- Іваненка Євгенія Сергійовича, ХХХХ р.н., дитину, позбавлену батьківського 

піклування, черга позачергова, склад сім’ї – 1 особа. 

 Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від 

18.08.2020 № 11-18/336. 

 

- Миголь Наталію Олександрівну, ХХХХ р.н., дитину, позбавлену 

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

 Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від 

19.08.2020 № 11-18/340. 

 

- Дюбу Олександра Миколайовича, ХХХХ р.н., учасника бойових дій, черга 

першочергова, склад сім’ї – 3 особи: 

1) дружина – Дюба Наталія Миколаївна, ХХХХ р.н.; 

2) донька – Дюба Софія Олександрівна, ХХХХ р.н. 



 Підстава: заява вх. № 184/04-05 від 26.08.2020.  

 

 2. Внести зміни до відповідних списків квартирного обліку осіб, які 

перебувають на обліку за місцем проживання та потребують поліпшення 

житлових умов, з врахуванням пункту 1 даного рішення. 

 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М. 

 

 

Міський голова                                                                         Р. АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 вересня 2020 року                       м. Корюківка                                         №294 

 

Про надання дозволу на  

відкриття спеціального рахунку  

 

Розглянувши заяву Баглая Романа Юрійовича від 04.09.2020, керуючись 

вимогами Постанови КМУ від 01.06.2020 № 515 «Про внесення змін до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 № 877» та ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл Баглаю Роману Юрійовичу, ХХХХ року народження, 

(ідентифікаційний номер ХХХХ), на відкриття спеціального рахунку для 

зарахування коштів грошової компенсації для придбання житлового 

приміщення за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проектні, будівельно – ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, та забезпечення житом дітей – сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа.  

  

2. Дане рішення винести на затвердження сесії міської ради. 

  

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М. 

 

 

Міський голова        Р.АХМЕДОВ  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 вересня 2020 року                       м. Корюківка                                         №295 

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

 Розглянувши заяви громадян 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» (зі змінами), Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

 1. Надати Солодкому Віктору Миколайовичу, зареєстрованому по             

вул. ХХХХ, с. ХХХХ Корюківського району, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ХХХХ, матеріальну допомогу на лікування в сумі 

1500 грн.. 

 Кошти перерахувати  на рахунок № ХХХХ до  АТ КБ «ПриватБанк». 

 Підстава: заява вх. № 189/04-05 від 28.08.2020. 

 

 2. Надати Светюсі Анатолію Петровичу, зареєстрованому по                              

вул. ХХХХ, с. ХХХХ Корюківського району, реєстраційний номер облікової 

картки платника  податків ХХХХ, матеріальну допомогу на лікування в сумі  

1500 грн.. 

 Кошти перерахувати  на рахунок № ХХХХ до  АТ КБ «ПриватБанк». 

 Підстава: заява вх. № 192/04-05 від 31.08.2020. 

 

 

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 

 

08 вересня 2020 року                       м. Корюківка                                         №296 

 

Про встановлення  

вартості платної послуги  

 

 З метою покращення задоволення потреб дітей в організації дозвілля, 

розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 08.09.2020 № 01-11/606, керуючись Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від                   

24 грудня 2015 року №911-VІІІ, постановою Кабінету Міністрів від 12 грудня 

2011 року №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній 

формі власності», наказом Міністерства культури України, Міністерства 

фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про 

затвердження порядку визначення вартості та надання платних послуг 

закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі 

власності» від 01.12.2005 №1004/1113/1556, Положенням про Корюківський 

міський будинок культури Корюківської міської ради, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

 1. Встановити з 15.09.2020 вартість платної послуги, яку надає 

Корюківський міський будинок культури Корюківської міської ради, а саме:  

  

- вхідна плата в дитячу ігрову кімнату «Весела булька» для дітей                      

(1 год/ос.) - 20,00 грн. 
 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М. 

 

 

Міський голова                                                                         Р.АХМЕДОВ 

 


