
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 07.04.2021 р. № 39 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд  

виконавчого комітету Корюківської міської ради  

на 08.04.2021 року 

 

1. Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону з 

продажу нежитлової будівлі, адмінбудівлі, розташованої за адресою: вулиця 

Хмельницького Б., будинок 45а, с. Тютюнниця, Корюківський район, Чернігівська 

область. 

2. Про приватизацію об’єкта малої приватизації - нежитлова будівля, 

адмінбудівля, що розташована за адресою: вулиця Хмельницького Б., будинок 45а, 

с. Тютюнниця, Корюківський район, Чернігівська область, шляхом викупу. 

3. Про закінчення опалювального сезону 2020-2021 років. 

 

 

Секретар міської ради        А.ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 квітня 2021 року                         м. Корюківка                                            № 166 

 

Про затвердження протоколу про 

результати електронного аукціону з продажу  

нежитлової будівлі, адмінбудівлі, розташованої  

за адресою: вулиця Хмельницького Б.,  

будинок 45а, с. Тютюнниця,  

Корюківський район, Чернігівська область 
 

Розглянувши протокол про результати електронного аукціону № UA-PS-

2021-03-18-000041-2 сформований 05.04.2021 року та наданий товариством з 

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

України «Про приватизацію державного та комунального майна», Порядку 

проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року                

№ 432 (зі змінами), враховуючи рішення четвертої сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання від 25.02.2021 року № 9-4/VIІI «Про затвердження 

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

2021 році», керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити протокол про результати електронного аукціону № UA-PS-

2021-03-18-000041-2, сформований 05.04.2021 року о 19:43:42 оператором 

електронного майданчика – товариством з обмеженою відповідальністю 

«ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», з продажу нежитлової будівлі, адмінбудівлі, 

розташованої за адресою: вулиця Хмельницького Б., будинок 45а,                              

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

лоту – 91 708,24 грн. (дев’яносто одна тисяча сімсот вісім гривень 24 копійки). 

 

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

протокол про результати електронного аукціону № UA-PS-2021-03-18-000041-

2, відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

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 квітня 2021 року                         м. Корюківка                                             № 167 

 

Про приватизацію об’єкта малої приватизації - 

нежитлова будівля, адмінбудівля, що розташована  

за адресою: вулиця Хмельницького Б.,  

будинок 45а, с. Тютюнниця, Корюківський район,  

Чернігівська область, шляхом викупу 
 

Розглянувши протокол про результати електронного аукціону № UA-PS-

2021-03-18-000041-2, сформований 05.04.2021 року о 19:43:42 товариством з 

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

України «Про приватизацію державного та комунального майна» (зі змінами), 

Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 

приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10.05.2018 року № 432 (зі змінами), на виконання рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 25.02.2021 року № 9-4/VIІI 

«Про затвердження Переліку об’єктів міської комунальної власності, що 

підлягають приватизації у 2021 році», враховуючи протокол засідання 

аукціонної комісії від 07.04.2021 року та подання заяви на участь в аукціоні від 

одного покупця, керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 
 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Приватизувати об’єкт малої приватизації - нежитлова будівля, 

адмінбудівля, розташована за адресою: вулиця Хмельницького Б., будинок 45а, 

с. Тютюнниця, Корюківський район, Чернігівська область, шляхом викупу 

покупцем – фізичною особою Гирик Світланою Василівною, РНОКПП ХХХХ, 

яка єдина подала заяву на участь в аукціоні з продажу об’єкта, за 

запропонованою нею ціною - 91 708,24 грн (дев’яносто одна тисяча сімсот вісім 

гривень 24 копійки). 

 

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

дане рішення, відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

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 квітня 2021 року                         м. Корюківка                                         № 168 

                                                                  

Про закінчення опалювального  

сезону 2020-2021 років 
 

Відповідно до п. 5 Правил надання послуг з централізованого опалення, 

постачання холодної та гарячої води та водовідведення, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 року № 630, ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Закінчити опалювальний сезон 2020 - 2021 років в населених пунктах 

Корюківської міської територіальної громади з 16 квітня 2021 року для всіх 

категорій споживачів. 

1.1. Останнім днем опалювального сезону 2020 - 2021 років вважати                 

15 квітня 2021 року. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища, та з 

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                                   Р. АХМЕДОВ 
 


