
П Р О Т О К О Л   № 9 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 08 квітня 2021 року 

Час: 10.00 год. - 10.15 год. 

Місце проведення: вул. Бульварна, буд. 6, м. Корюківка, приміщення 

Корюківської міської ради 

 

Засідання виконавчого комітету веде Корюківський міський голова 

Ахмедов Ратан Ратанович. 

Рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

15.12.2020 року № 14-2/VIІІ «Про затвердження персонального складу 

виконавчого комітету міської ради» було затверджено персональний склад 

виконавчого комітету у кількості 33 осіб. 

На засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 08 квітня 

2021 року з’явилися 33 члени (список додається). 

 

Запрошені: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

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. (166) 

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. 

(167) 

3. Про закінчення опалювального сезону 2020-2021 років. (168) 

 

По першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Л.М. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 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» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По другому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 



ВИСТУПИЛИ: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Л.М. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 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» приймається одноголосно /додається/. 

 

По третьому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О.. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 168 «Про закінчення опалювального сезону 2020-2021 

років» приймається одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.АХМЕДОВ 

 

 

Секретар міської ради                 А.ПЛЮЩ 


