
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 16.07.2021 р. № 82 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд  

виконавчого комітету Корюківської міської ради  

на 20.07.2021 року 

1. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

2. Про затвердження звітів про оцінку майна. 

3. Про передачу в оренду на аукціоні майна міської комунальної власності. 

4. Про продовження договору оренди майна міської комунальної власності за 

результатами проведення аукціону. 

5. Про продовження договорів оренди майна міської комунальної власності 

без аукціону. 

6. Про затвердження умов продажу громадського будинку з господарськими 

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

Чернігівська обл., Корюківський р-н., с. Сахутівка, вулиця Шевченка, 

будинок 60-В. 

7. Про затвердження штатних розписів. 
8. Про погодження цін на лісопродукцію та пиломатеріали. 

9. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. 

10. Про надання дозволів на проведення земляних робіт. 

11. Про надання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами. 

12. Про визначення відповідальних осіб для проведення загальноміських 

заходів. 

13. Про відмову у наданні дозволу на тимчасове розміщення розважальних 

об’єктів та об’єктів торгівлі під час проведення заходів з нагоди 

святкування Дня міста Корюківка. 

14. Про нагородження обдарованих дітей та молоді Дипломом та стипендією 

Корюківської міської ради до Дня міста Корюківка. 

15. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

нагоди Дня міста Корюківка. 

16. Про роботу зі зверненнями громадян. 

17. Про надання матеріальної допомоги. 

18. Про впорядкування адресного господарства. 

19. Про переведення частини житлового будинку квартирного типу у 

житловий будинок садибного типу та зміну адреси. 

20. Про затвердження будівельних паспортів забудови земельних ділянок. 

21. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень для 

проектування об’єктів будівництва. 

22.  Про знесення зелених насаджень. 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 липня 2021 року м. Корюківка № 301   

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 
      

Заслухавши інформацію  начальника фінансового відділу Корюківської 

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

міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року № 7-2/VIII «Про міський 

бюджет на 2021 рік», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

  

1. Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету, а саме: 

- по КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» в сумі 48400,00 грн. (в частині оплати 

електроенергії); 

- по КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, 

установ, організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 210000,00 грн. (КП 

«Корюківкаводоканал»); 

- по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 46900,00 грн. 

та по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 116940,00 грн.; 

- по КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних) в сумі 51300,00 грн. 

 

2. Зменшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» по 

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в 

сумі 549450,00 грн. 



 

3. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету, а саме: 

- по КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 165200,00 грн.; 

- по КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров’я» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» в сумі 48400,00 грн. для оплати за навчання студента 

і інтернатурі. 

 

4. Збільшити призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) 

міського бюджету, а саме: 

- по КПКВКМБ 0113124 «Створення та забезпечення діяльності 

спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі» по КЕКВ 3142 Реконструкція та 

реставрація інших об’єктів» в сумі 49940,00 грн. для оплати ПКД «Реконструкція 

(без зміни геометричних розмірів) житлового будинку за адресою:                                 

вул. Червонохутірська, буд. № 84/2 м. Корюківка, Корюківського району, 

Чернігівської області, для облаштування притулку для осіб, які постраждали від 

домашнього насильства»; 

- по КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, 

установ, організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» в сумі 210000,00 грн. для виготовлення проекту 

«Будівництво міських очисних споруд біологічної очистки господарсько-

побутових стічних вод в м. Корюківка, Чернігівської області загальною 

продуктивністю 500 м.куб. на добу»; 

- по КПКВМБ 0116082 «Придбання житла для окремих категорій населення 

відповідно до законодавства» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 549450,00 грн. 

 

5. Начальнику фінансового відділу Корюківської міської  ради Барсук О.І. 

внести зміни до розпису міського бюджету та врахувати дане рішення при 

внесенні змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIІI «Про міський бюджет на 2021 рік». 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку. 

 

 

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 

 

20 липня 2021 року м. Корюківка № 302  

 

Про затвердження звітів про  

оцінку майна 
 

Розглянувши звіти про оцінку майна: громадського будинку з 

господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами загальною площею 

112,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Корюківський 

район, с. Сахутівка, вул. Шевченка, 60-В, виконаний відповідно до договору 

132/21-М від 14.06.2021 року; нежитлового приміщення площею 25,4 кв.м. на 

першому поверсі адміністративної будівлі, що знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Вокзальна, 8а, наданий орендарем, 

нежитлового приміщення площею 23,3 кв.м. на першому поверсі корпусу КНП 

«Корюківської ЦРЛ», що знаходиться за адресою: Чернігівська обл.,                             

м. Корюківка, вул. Шевченка, 101, наданий орендарем, керуючись ст. 12 Закону 

України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 

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

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити звіт про оцінку майна: громадського будинку з 

господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами загальною площею 

112,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Корюківський 

район, с. Сахутівка, вул. Шевченка, 60-В, виконаний суб’єктом оціночної 

діяльності Приватне підприємство «Десна-Експерт-М». Згідно звіту ринкова 

вартість майна для цілей приватизації шляхом продажу на аукціоні станом на 

31.05.2021 року становить 54 133,56 грн. (п’ятдесят чотири тисячі сто тридцять 

три гривні 56 копійок), без врахування ПДВ.  

 

2. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлового приміщення площею 

25,4 кв.м. на першому поверсі адміністративної будівлі, що знаходиться за 

адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Вокзальна, 8а, виконаний 

суб’єктом оціночної діяльності Приватне підприємство «Десна-Експерт-М». 

Згідно звіту ринкова вартість майна для цілей оренди станом на 17.06.2021 року 



становить 67 290,50 грн. (шістдесят сім тисяч двісті дев’яносто гривень 50 

копійок), без врахування ПДВ.  

 

3. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлового приміщення площею 

23,3 кв.м. на першому поверсі корпусу КНП «Корюківської ЦРЛ», що 

знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 101, 

виконаний суб’єктом оціночної діяльності Приватне підприємство «Десна-

Експерт-М». Згідно звіту ринкова вартість майна для цілей оренди станом на 

03.05.2021 року становить 62 715,83 грн. (шістдесят дві тисячі сімсот 

п’ятнадцять гривень 83 копійки), без врахування ПДВ.  

 

4. 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 

 

20 липня 2021 року м. Корюківка № 303  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про передачу в оренду на аукціоні 

майна міської комунальної власності  
 

Розглянувши лист АТ «Слов’янські шпалери-КФТП» від 20.07.2021 року 

№1040, з метою ефективного використання майна міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади, відповідно до Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна», керуючись ст. 29 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1.  Передати в оренду на аукціоні майно комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, а саме котельню загальною 

площею 65,4 кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Бульварна, буд. 6Б, 

м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область (надалі – Об’єкт 

оренди). 

 

2. Включити Об’єкт оренди, зазначений в пункті 1 рішення, до Переліку І 

типу об’єктів оренди, що підлягають передачі в оренду на аукціоні. 

 

3. Затвердити умови, додаткові умови та текст інформаційного 

повідомлення про проведення аукціону, зазначеного в пункті 1 рішення, що 

додаються. 

 

4. Виконавчому апарату міської ради (Долбіній Л.М.) забезпечити 

оприлюднення в електронній торговій системі оголошення про передачу 

Об’єкта оренди, зазначеного в рішенні, в оренду на аукціоні. 

 

 

 



5. 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 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 20.07.2021 року № 303 

 

 

Умови про надання в оренду  
котельню загальною площею 65,4 кв.м., що розміщена за адресою: 

вул. Бульварна, буд. 6Б, м. Корюківка, Корюківський район,  

Чернігівська область 

 

1. Умови, на яких здійснюється оренда об’єкта оренди, включеного до 

Переліку першого типу, а саме «Котельня загальною площею 65,4 кв.м., що 

знаходиться за адресою: вул. Бульварна, буд. 6Б, м. Корюківка, Корюківський 

район, Чернігівська область» (далі – Об’єкт оренди): 

1.1. Розмір стартової орендної плати для: 
- електронного аукціону –  3 545,77 грн.;  
- електронного аукціону із зниженням стартової ціни - 1 772,88 грн.; 
- електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової 

орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій – 1 772,88 грн. 
1.2. Строк оренди: 4 роки 11 місяців. 

1.3. Розмір гарантійного внеску для участі в електронному аукціоні 

становить: 3000,00 грн.; 

1.4. Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн., що становить 0,1 

мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року. 

1.5. Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової 

орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій: 3 кроки. 

1.6. Розмір мінімального кроку аукціону встановлюється на рівні 1 

відсотка стартової орендної плати об’єкта оренди. 

1.7. Період приймання заяв на участь в електронному аукціоні та період 

між аукціонами - 20 календарних днів з дати оприлюднення оголошення про 

передачу майна в оренду в ЕТС. 

1.8. Передача Об’єкта оренди здійснюється без права передачі в суборенду.  

1.9. Об’єкт оренди може бути використаний за цільовим призначенням. 

2. Додаткова умова оренди Об’єкта оренди:  

2.1. Під час аукціону, за рівних умов між учасниками, перевага надається 

орендарю земельної ділянки на якій розташований Об’єкт оренди, а саме АТ 

«Слов’янські шпалери-КФТП». 

2.1. Виконання певних видів ремонтних робіт (поточного та/або 

капітального ремонту), реконструкції або реставрації об’єкта оренди 

проводиться за окремою згодою Орендодавця. 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 20.07.2021 року № 303 
 

 

Оголошення про передачу в оренду 

котельні загальною площею 65,4 кв.м., що розміщена за адресою:  

вул. Бульварна, буд. 6Б, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область 

 

Майно передається в оренду на підставі: Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» №157 від 03.10.2019 р. (далі по тексту - Закон №157) та Постанови 

Кабінету Міністрів України “Деякі питання оренди державного та комунального майна”              

від 03.06.2020 р.№483 (далі по тексту - Постанова №483 та Порядок) 

 

Назва об’єкта Котельня загальною площею 65,4 кв.м., що 

розміщена за адресою: вул. Бульварна, буд. 6Б, 

м. Корюківка, Корюківський район, 

Чернігівська область 

Орендодавець (назва, код ЄДРПОУ, 

місцезнаходження, контактна особа, 

контактний тел. та електронна пошта) 

Корюківська міська рада, код ЄДРПОУ 04061760, 

вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, Чернігівська обл., 

тел. (04657) 2-13-79, електронна адреса:  

koryukivka.rada@gmail.com 

Балансоутримувач (назва, код ЄДРПОУ, 

місцезнаходження, контактна особа, 

контактний тел. та електронна пошта) 

Корюківська міська рада, код ЄДРПОУ 04061760, 

вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, Чернігівська обл., 

тел. (04657) 2-13-79, електронна адреса:  

koryukivka.rada@gmail.com 

Контактні дані (номер телефону і адреса 

електронної пошти) працівника 

балансоутримувача/орендодавця, 

відповідального за ознайомлення 

заінтересованих осіб з об’єктом оренди, із 

зазначенням адреси, на яку протягом 

робочого часу такі особи можуть 

звертатися із заявами про ознайомлення з 

об’єктом, час і місце проведення огляду 

об’єкта  

Долбіна Людмила Михайлівна, тел. (04657) 2-13-79, 

0669237287, e-mail: dolbinal@ukr.net 

Биков Олександр Миколайович, тел. (0257) 2-15-56 

вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, Чернігівська обл. 

у робочі дні з 8:00 до 16:00, обідня перерва з 13:00 

до 14:00.  

Інформація про об’єкт оренди 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт 

оренди 

Перелік першого типу 

Залишкова балансова вартість та первісна 

балансова вартість об’єкта 

Залишкова балансова вартість станом на 01.07.2021  

– 354 576,70 грн. 

Первісна балансова вартість станом на 01.07.2021  – 

409 745,00 грн. 

Тип об’єкта  Нерухоме майно 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF
mailto:koryukivka.rada@gmail.com
mailto:koryukivka.rada@gmail.com
mailto:dolbinal@ukr.net


Строк оренди / графік використання 

об’єкта  

4 роки 11 місяців  

Інформація про наявність рішень про 

проведення інвестиційного конкурсу або 

про включення об’єкта до переліку майна, 

що підлягає приватизації 

Відсутня 

Інформація про отримання 

балансоутримувачем погодження органу 

управління балансоутримувача у 

випадках, коли отримання такого 

погодження було необхідним відповідно 

до законодавства, статуту або положення 

балансоутримувача 

Не потребує 

Чи передбачається можливість передачі 

об’єкта в суборенду та інформація про 

порядок повідомлення орендодавця про 

укладення договору суборенди згідно з 

Законом №157 та Постановою №483 

Передача Об’єкта оренди здійснюється без права 

передачі в суборенду. 

Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) Додається окремим файлом 

Загальна площа об’єкта 65,4 кв.м. 

Корисна площа об’єкта  45,10 кв.м. 

Інформація про арешти майна / застави Відсутня 

Характеристика об’єкта оренди (будівлі в 

цілому або частини будівлі із зазначенням 

місця розташування об’єкта в будівлі 

(надземний, цокольний, підвальний, 

технічний або мансардний поверх , номер 

поверху або поверхів) 

Одноповерхова нежитлова будівля, загальною 

площею 65,4 кв.м., робочою площею 45,10 кв.м, з 

цегли, покрита шифером. А-1, котельня. 

Нежитлова будівля розташована в центральній 

частині м.Корюківка. Будівля має окремі два входи. 

Технічний стан об’єкта 

інформація про потужність 

електромережі і забезпечення об’єкта 

комунікаціями 

Перебуває в придатному для використання стані.  

5  кВт  трифазний струм. 

Об’єкт оренди забезпечено системами електро- та 

водопостачання. 

Поверховий план об’єкта або план 

поверха 

Додається окремим файлом 

Інформація про те, що об’єктом оренди є 

пам’ятка культурної спадщини та 

інформація про отримання погодження 

органу охорони культурної спадщини на 

передачу об’єкта в оренди 

Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини 

Інформація про стан реєстрації права 

власності держави (територіальної 

громади) на об’єкт оренди відповідно до 

Об’єкт зареєстрований в ЄДР 



Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень» 

Інформація про цільове призначення 

об’єкта оренди 

Об’єкт оренди може бути використаний за цільовим 

призначенням. 

Інформація про наявність окремих 

особових рахунків на об’єкт оренди, 

відкритих постачальниками комунальних 

послуг, або інформація про порядок участі 

орендаря у компенсації 

балансоутримувачу витрат на оплату 

комунальних послуг - якщо об’єкт оренди 

не має окремих особових рахунків, 

відкритих для нього відповідними 

постачальниками комунальних послуг 

Орендар самостійно сплачує відповідним 

постачальникам витрати за отримані комунальні 

послуги. 

Інформація про аукціон  

Вид аукціону Аукціон / аукціон зі зниженням стартової орендної 

плати на 50 відсотків / аукціон  за методом 

покрокового зниження стартової орендної плати та 

подальшого подання цінових пропозицій 

Місце проведення аукціону  Електронний аукціон відбувається в електронній 

торговій системі Прозорро.Продажі через 

авторизовані електронні майданчики.  

Орендодавець для проведення та організації 

аукціону використовує електронний майданчик 

ТОВ «Е-Тендер».  

Час проведення аукціону Дата та час аукціону визначені умова оголошення 

на електронному майданчику.  

Кінцевий строк для подання пропозицій Кінцевий строк подання заяви на участь в 

електронному аукціоні встановлюється 

електронною торговою системою для кожного 

електронного аукціону окремо в проміжок часу з 

19:30 до 20:30 дня, що передує дню проведення 

електронного аукціону. 

Стартова орендна плата для першого 

аукціону 

3 545,77  грн. 

  

Період прийому пропозицій для першого 

аукціону 

20 календарних днів з дати оприлюднення 

оголошення про передачу майна в оренду в ЕТС 

Стартова орендна плата для повторного 

аукціону зі зниженням стартової орендної 

плати на 50 відсотків 

1 772,88 грн. 

Період прийому пропозицій для 20 календарних днів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15


повторного аукціону із зниженням 

стартової орендної плати на 50 відсотків 

Стартова орендна плата для аукціону за 

методом покрокового зниження стартової 

орендної плати та подальшого подання 

цінових пропозицій 

1 772,88 грн. 

Період прийому пропозицій для аукціону 

за методом покрокового зниження 

стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій 

20 календарних днів 

Кількість кроків аукціону за методом 

покрокового зниження стартової орендної 

плати та подальшого подання цінових 

пропозицій  

3 (три) кроки 

Інформація про нарахування / врахування 

ПДВ в стартовій орендній платі 

(враховано / нараховується до орендної 

плати за результатами аукціону) 

ПДВ не нараховується 

Розмір кроку аукціону - електронного аукціону – 35,46 грн.;  

- електронного аукціону із зниженням стартової 

ціни -  7,73 грн.; 

- електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій – 17,73 грн. 

Розмір гарантійного внеску 3000,00 грн. 

Розмір реєстраційного внеску  600,00 грн. 

Найменування установи (банку, 

казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та 

іноземній валюті, відкритих для внесення 

операторами електронних майданчиків 

реєстраційних внесків потенційних 

орендарів та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за орендовані 

об’єкти 

Оператор електронного майданчика перераховує на 

казначейський (бюджетний) рахунок № 

UA058999980314020544000025639, одержувач: 

ГУК у Черніг.обл/тг м.Корюків / 24060300, банк 

одержувача: Казначейство України (ел.адм.подат.), 

код ЄДРПОУ 37972475, суми сплачених 

учасниками аукціону реєстраційних внесків. 

Переможець аукціону перераховує кошти за Об’єкт 

оренди: на казначейський (бюджетний) рахунок 

№UA508999980334189850000025639, одержувач: 

ГУК у Черніг.обл/тг м.Корюків/22080402, код за 

ЄДРПОУ 37972475, банк одержувача:  

Казначейство України (ел.адм.подат.). 

Додаткові умови оренди 

Перелік додаткових умов оренди, з 

переліку, що визначений абз. 4 п. 55 

Порядку  

Під час аукціону, за рівних умов між учасниками, 

перевага надається орендарю земельної ділянки на 

якій розташований Об’єкт оренди, а саме АТ 



«Слов’янські шпалери-КФТП». 

Виконання певних видів ремонтних робіт 

(поточного та/або капітального ремонту), 

реконструкції або реставрації об’єкта оренди 

проводиться за окремою згодою Орендодавця. 

Дата та номер рішення про затвердження 

додаткових умови оренди 

Рішення виконавчого комітету міської ради від 

20.07.2021 року №303 

Додаткова інформація 

Наявність згоди на здійснення поточного 

та/або капітального ремонту орендованого 

майна під час встановлення додаткової 

умови оренди щодо виконання конкретних 

видів ремонтних робіт (поточного та/або 

капітального ремонту), реконструкції або 

реставрації об’єкта оренди із зазначенням 

суми і строку 

За окремою згодою Орендодавця. 

Інформація про необхідність відповідності 

орендаря вимогам статті 4 Закону №157 та 

можливість орендаря укладати договір 

суборенди лише з особами, які 

відповідають вимогам статті 4 Закон №157 

Потенційний орендар повинен відповідати вимогам 

до особи орендаря, визначеним статтею 4 Закон 

№157. 

Потенційний орендар для участі в аукціоні надає 

підтверджуючі документи, що передбачені ч. 3 ст. 

13 Закон №157. 

Копія охоронного договору, - якщо 

об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо 

об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, - 

також копія згоди (дозволу) на здійснення 

ремонту, реставрації, яка дає право на 

зарахування витрат орендаря в рахунок 

орендної плати 

Відсутній  

Інша додаткова інформація, визначена 

орендодавцем 

 

Відсутня  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n120


 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 липня 2021 року м. Корюківка № 304  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про продовження договору оренди 

майна міської комунальної власності 

за результатами проведення аукціону 
 

Розглянувши заяву ФОП Хоменко В.В. від 09.07.2021 року, відповідно до 

Закону України «Про оренду державного та комунального майна», керуючись 

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

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Провести аукціон, за результатами якого може бути продовжено 

договір оренди майна міської комунальної власності від 31.10.2010 року № 17 - 

приміщення загальною площею 25,4 кв.м. на І поверсі нежитлової будівлі, що 

знаходиться за адресою: вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка, Корюківський район, 

Чернігівська область, або укладений з новим орендарем, за умовами, що 

додаються. 

 

2. Включити Об’єкт оренди, зазначений в пункті 1 рішення, до Переліку І 

типу об’єктів оренди, що підлягають передачі в оренду на аукціоні. 

 

3. Затвердити умови та текст інформаційного повідомлення про 

проведення аукціону, зазначеного в пункті 1 рішення, що додаються. 

 

4. Виконавчому апарату міської ради (Долбіній Л.М.) оприлюднити в 

електронній торговій системі (ЕТС) інформацію про проведення аукціону. 

 

5. 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 
  



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 20.07.2021 року № 304 

 

 

Умови проведення аукціону на продовження договору оренди  

майна міської комунальної власності від 31.10.2010 року №17 - 

приміщення загальною площею 25,4 кв.м. на І поверсі нежитлової будівлі,  

що знаходиться за адресою: вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка,  

Корюківський район, Чернігівська область 

 

1. Умови, на яких проводиться аукціон на продовження договору оренди 

майна міської комунальної власності від 31.10.2010 року № 17 -  приміщення 

загальною площею 25,4 кв.м. на І поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться 

за адресою: вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка, Корюківський район, 

Чернігівська область» (далі – Об’єкт оренди): 

1.1. Розмір стартової орендної плати для: 
- електронного аукціону – орендна плата 672,91 грн. без ПДВ;  

- електронного аукціону із зниженням стартової ціни – 336,46 грн. без 

ПДВ; 
- електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової 

орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій – 336,46 грн. без 

ПДВ. 
1.2. Строк оренди: 5 років. 

1.3. Розмір гарантійного внеску для участі в електронному аукціоні 

становить: 

- для чинного орендаря – 1345,82 грн.; 

- для інших учасників аукціону - 3000,00 грн. 

1.4. Розмір реєстраційного внеску: 600,0 грн., що становить 0,1 мінімальної 

заробітної плати на 1 січня поточного року. 

1.5. Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової 

орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій: 3 кроки. 

1.6. Розмір мінімального кроку аукціону встановлюється на рівні 1 

відсотка стартової орендної плати об’єкта оренди. 

1.7. Період приймання заяв на участь в електронному аукціоні та період 

між аукціонами - 20 календарних днів з дати оприлюднення оголошення про 

передачу майна в оренду в ЕТС. 

1.8. Передача Об’єкта оренди здійснюється без права передачі в суборенду. 

1.9. Об’єкт оренди може бути використаний на розсуд орендаря.  

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 20.07.2021 року № 304 

 
Оголошення про проведення аукціону на продовження договору оренди майна міської 

комунальної власності від 31.10.2010 року № 17 - приміщення загальною площею 25,4 

кв.м., на І поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Вокзальна, 8а, 

м.Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область 

 

Договір оренди продовжується на підставі:  

1. Закону України “Про оренду державного та комунального майна” №157 від 

03.10.2019 р. (далі по тексту - Закон №157) 

2. Постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання оренди державного та 

комунального майна” №483 від 03.06.2020 р. (далі по тексту - Постанова №483 та 

Порядок) 

 

Назва об’єкта Продовження договору оренди майна міської 

комунальної власності від 31.10.2010 року № 17 - 

приміщення загальною площею 25,4 кв.м., на І 

поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться за 

адресою: вул. Вокзальна, 8а, м.Корюківка, 

Корюківський район, Чернігівська область 

Орендодавець (назва, код ЄДРПОУ, 

місцезнаходження, контактна особа, 

контактний тел та електронна пошта) 

Корюківська міська рада, код ЄДРПОУ 04061760, 

вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, Чернігівська обл., 

тел. (04657) 2-13-79, електронна адреса:   

koryukivka.rada@gmail.com 

Долбіна Людмила Михайлівна, тел. (04657) 2-13-

79, 0669237287, e-mail: dolbinal@ukr.net 

Балансоутримувач (назва, код ЄДРПОУ, 

місцезнаходження, контактна особа, 

контактний тел та електронна пошта) 

Корюківська міська рада, код ЄДРПОУ 04061760, 

вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, Чернігівська обл., 

тел. (04657) 2-13-79, електронна адреса:   

koryukivka.rada@gmail.com 

Долбіна Людмила Михайлівна, тел. (04657) 2-13-

79, 0669237287, e-mail: dolbinal@ukr.net 

Контактні дані (номер телефону і адреса 

електронної пошти) працівника 

балансоутримувача/орендодавця, 

відповідального за ознайомлення 

заінтересованих осіб з об’єктом оренди, із 

зазначенням адреси, на яку протягом 

робочого часу такі особи можуть 

звертатися із заявами про ознайомлення з 

об’єктом, час і місце проведення огляду 

об’єкта  

Долбіна Людмила Михайлівна, тел. (04657) 2-13-

79, 0669237287, e-mail: dolbinal@ukr.net 

Биков Олександр Миколайович, тел. (0257) 2-15-56 

вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, Чернігівська обл. 

у робочі дні з 8:00 до 16:00, обідня перерва з 13:00 

до 14:00.  

Інформація про договір, що продовжується  Договір оренди майна міської комунальної 

власності від 31.10.2010 року № 17. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF
mailto:koryukivka.rada@gmail.com
mailto:dolbinal@ukr.net
mailto:koryukivka.rada@gmail.com
mailto:dolbinal@ukr.net
mailto:dolbinal@ukr.net


Орендар: Фізична особа-підприємець Хоменко 

Валентина Володимирівна, РНОКПП 2574308785. 

Балансоутримувач: Корюківська міська рада 

Орендодавець: Корюківська міська рада 

Термін дії договору: по 27.10.2021 року. 

Цільове призначення: надання перукарських 

послуг населенню. 

Інформація про об’єкт оренди 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт 

оренди 

- 

Залишкова балансова вартість та первісна 

балансова вартість об’єкта 

Залишкова балансова вартість станом на 01.07.2021  

– 16 480,73 грн. 

Первісна балансова вартість станом на 01.07.2021  

– 30 739,07 грн. 

Оціночна вартість станом на 17.06.2021 – 67 290,50 

грн. 

Тип об’єкта  Нерухоме майно 

Строк оренди / графік використання 

об’єкта  

5 років 

Інформація про наявність рішень про 

проведення інвестиційного конкурсу або 

про включення об’єкта до переліку майна, 

що підлягає приватизації 

Відсутня 

Інформація про отримання 

балансоутримувачем погодження органу 

управління балансоутримувача у випадках, 

коли отримання такого погодження було 

необхідним відповідно до законодавства, 

статуту або положення балансоутримувача 

Не потребує.  

Чи передбачається можливість передачі 

об’єкта в суборенду та інформація про 

порядок повідомлення орендодавця про 

укладення договору суборенди згідно р. 3 

ст. 13 Закону України “Про оренду 

державного та комунального майна” 

Без права передачі в суборенду 

Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) Додається окремим файлом 

Загальна площа об’єкта 25,4 кв.м. 

Корисна площа об’єкта  24,0 кв.м. 

Інформація про арешти майна / застави Відсутня 

Характеристика об’єкта оренди (будівлі в Приміщення – з однієї робочої кімнати, загальною 



цілому або частини будівлі із зазначенням 

місця розташування об’єкта в будівлі 

(надземний, цокольний, підвальний, 

технічний або мансардний поверх , номер 

поверху або поверхів) 

площею 25,4 кв.м., на І поверсі двоповерхової 

нежитлової будівлі.  

Нежитлова будівля розташована в центральній 

частині м. Корюківка. Вхід до об’єкта оренди 

виключно через вхід загального користування 

В податковій заставі або під арештом не перебуває. 

Технічний стан об’єкта 

інформація про потужність 

електромережі і забезпечення об’єкта 

комунікаціями 

Перебуває в придатному для використання стані.  

3 кВт однофазний струм. 

Об’єкт оренди забезпечено системами електро-, 

тепло- та водопостачання, водовідведення. 

Поверховий план об’єкта або план поверху Додається окремим файлом 

Інформація про те, що об’єктом оренди є 

пам’ятка культурної спадщини та 

інформація про отримання погодження 

органу охорони культурної спадщини на 

передачу об’єкта в оренди 

Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини 

Інформація про стан реєстрації права 

власності держави (територіальної 

громади) на об’єкт оренди відповідно до 

Закону України “Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

якщо пропонований строк оренди 

становить більше п’яти років 

Зареєстровано в ЄДР 

Інформація про цільове призначення 

об’єкта оренди 

Об’єкт оренди може бути використаний за 

цільовим призначенням на розсуд орендаря. 

Інформація про наявність окремих 

особових рахунків на об’єкт оренди, 

відкритих постачальниками комунальних 

послуг, або інформація про порядок участі 

орендаря у компенсації балансоутримувачу 

витрат на оплату комунальних послуг - 

якщо об’єкт оренди не має окремих 

особових рахунків, відкритих для нього 

відповідними постачальниками 

комунальних послуг 

Орендар самостійно сплачує відповідним 

постачальникам витрати за отримані комунальні 

послуги. 

Відповідно до статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» 

договір оренди продовжується за результатами проведення аукціону.  

Інформація про аукціон 

Вид аукціону Аукціон  

Місце проведення аукціону  Електронний аукціон відбувається в електронній 

торговій системі Прозорро.Продажі через 

авторизовані електронні майданчики.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15


Орендодавець для проведення та організації 

аукціону використовує електронний майданчик 

ТОВ «Е-Тендер».  

Час проведення аукціону Дата та час аукціону визначені умова оголошення 

на електронному майданчику.  

Кінцевий строк для подання пропозицій Кінцевий строк подання заяви на участь в 

електронному аукціоні встановлюється 

електронною торговою системою для кожного 

електронного аукціону окремо в проміжок часу з 

19:30 до 20:30 дня, що передує дню проведення 

електронного аукціону. 

Стартова орендна плата для першого 

аукціону 

672,91 грн. 

  

Період прийому пропозицій для першого 

аукціону 

20 календарних днів з дати оприлюднення 

оголошення про передачу майна в оренду в ЕТС 

Стартова орендна плата для повторного 

аукціону зі зниженням стартової орендної 

плати на 50 відсотків 

336,46 грн. 

Період прийому пропозицій для 

повторного аукціону із зниженням 

стартової орендної плати на 50 відсотків 

20 календарних днів 

Стартова орендна плата для аукціону за 

методом покрокового зниження стартової 

орендної плати та подальшого подання 

цінових пропозицій 

336,46  грн. 

Період прийому пропозицій для аукціону 

за методом покрокового зниження 

стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій 

20 календарних днів 

Кількість кроків аукціону за методом 

покрокового зниження стартової орендної 

плати та подальшого подання цінових 

пропозицій  

3 (три) кроки 

Інформація про нарахування / врахування 

ПДВ в стартовій орендній платі (враховано 

/ нараховується до орендної плати за 

результатами аукціону) 

ПДВ не нараховується 

Розмір кроку аукціону - електронного аукціону – 6,73 грн.;  

- електронного аукціону із зниженням стартової 

ціни -  3,37 грн.; 

- електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого 



подання цінових пропозицій – 3,37 грн. 

Розмір гарантійного внеску для 

потенційного орендаря 

3000,00 грн. 

Розмір гарантійного внеску для чинного 

орендаря  

1345,82 грн. 

Розмір реєстраційного внеску  600,00 грн. 

Найменування установи (банку, 

казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та 

іноземній валюті, відкритих для внесення 

операторами електронних майданчиків 

реєстраційних внесків потенційних 

орендарів та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за орендовані 

об’єкти 

Оператор електронного майданчика перераховує на 

казначейський (бюджетний) рахунок № 

UA058999980314020544000025639, одержувач: 

ГУК у Черніг.обл/тг м.Корюків / 24060300, банк 

одержувача: Казначейство України (ел.адм.подат.), 

код ЄДРПОУ 37972475, суми сплачених 

учасниками аукціону реєстраційних внесків. 

Переможець аукціону перераховує кошти за Об’єкт 

оренди: на казначейський (бюджетний) рахунок 

№UA508999980334189850000025639, одержувач: 

ГУК у Черніг.обл/тг м.Корюків/22080402, код за 

ЄДРПОУ 37972475, банк одержувача:  

Казначейство України (ел.адм.подат.). 

Додаткові умови оренди 

Перелік додаткових умов оренди, з 

переліку, що визначений абз. 4 п. 55 

Порядку передачі в оренду державного та 

комунального майна 

Відсутні  

Дата та номер рішення про затвердження 

додаткових умови оренди 

Відсутні  

Додаткова інформація 

Наявність згоди на здійснення поточного 

та/або капітального ремонту орендованого 

майна під час встановлення додаткової 

умови оренди щодо виконання конкретних 

видів ремонтних робіт (поточного та/або 

капітального ремонту), реконструкції або 

реставрації об’єкта оренди із зазначенням 

суми і строку 

За окремим зверненням орендаря 

Інформація про необхідність відповідності 

орендаря вимогам статті 4 Закону та 

можливість орендаря укладати договір 

суборенди лише з особами, які 

відповідають вимогам статті 4 Закону 

Орендар повинен відповідати вимогам до особи 

орендаря, визначеним статтею 4 Закону № 157. 

Передача Об’єкта оренди здійснюється без права  

суборенди. 

Копія охоронного договору, - якщо 

об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо 

об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, - 

Відсутній  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n120


також копія згоди (дозволу) на здійснення 

ремонту, реставрації, яка дає право на 

зарахування витрат орендаря в рахунок 

орендної плати 

Інша додаткова інформація, визначена 

орендодавцем 

 

Чинний орендар має переважне право на 

продовження договору оренди в ході аукціону, 

відповідно до п.149 Порядку. Детальна інформація 

про об'єкт оренди та порядок та умови проведення 

аукціону міститься в документах аукціону, 

приєднаних до даного оголошення.  

Орендар зобов’язаний відшкодовувати 

балансоутримувачу земельний податок за 

користування земельною ділянкою під 

орендованим приміщенням, згідно виставлених 

рахунків (розрахунків), які є остаточним 

документом для здійснення платежу. 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 липня 2021 року м. Корюківка № 305  

   

Про продовження договорів оренди 

майна міської комунальної власності 

без аукціону  
 

Розглянувши клопотання Корюківської ЦРЛ від 16.07.2021 року № 03-

05/59, заяву Корюківського районного громадського благодійного фонду 

«Здоров’я» від 30.04.2021 року № 6, відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна», керуючись ст. 29 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Продовжити договір оренди нерухомого майна від 02.01.2015 року, 

укладеного з Корюківським районним громадським благодійним фондом 

«Здоров’я», про оренду приміщення загальною площею 23,3 кв.м., на першому 

поверсі в нежитловій будівлі-корпус КНП «Корюківська ЦРЛ», що знаходиться 

за адресою: вул. Шевченка, буд. 101, м. Корюківка, Корюківського району, 

Чернігівської області (далі – Об’єкт оренди), терміном на 3 роки, а саме з 

01.08.2021 року по 01.08.2024 року.  

 

2. Встановити з 01 серпня 2021 року місячну орендну плату у розмірі       

156, 79 грн., яка підлягає коригуванню на щомісячний індекс інфляції. 

  

3. Визначити Корюківську міську раду орендодавцем Об’єкта оренди 

зазначеного в пункті 1 рішення. 

 

4. Комунальному некомерційному підприємству «Корюківська 

центральна районна лікарня» Корюківської міської ради - балансоутримувачу 

Об’єкта оренди, зазначеного в пункті 1 даного рішення, контролювати умови 

договору оренди.  

 



5. Оприлюднити в електронні торговій системі (ЕТС) інформацію про 

продовження дії договору, що зазначений в рішенні. 

 

6. Виконавчому апарату міської ради (Долбіній Л.М.), Корюківській ЦРЛ 

(Пивовар С.Г.), забезпечити виконання даного рішення. 

 

7. 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 

 

20 липня 2021 року м. Корюківка № 306  

 

Про затвердження умов продажу  

громадського будинку з господарськими  

(допоміжними) будівлями та спорудами, 

що розташована за адресою:  

Чернігівська обл., Корюківський р-н., 

с. Сахутівка, вулиця Шевченка, будинок 60-В 
 

Розглянувши протокол аукціонної комісії від 14.07.2021 року щодо умов 

продажу об’єкта малої приватизації, на виконання рішення сьомої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 08.07.2021 року № 14-7/VIІI 

«Про включення нового об’єкта до Переліку об’єктів міської комунальної 

власності, що підлягають приватизації у 2021 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 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: Чернігівська обл., Корюківський р-н., с. Сахутівка, 

вулиця Шевченка, будинок 60-В, розроблені аукціонною комісією, що 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: Чернігівська обл., Корюківський р-н., с. Сахутівка, вулиця Шевченка, 

будинок 60-В, що 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.  

 

4. 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 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 20 липня 2021 року  № 306 

«Про затвердження умов продажу громадського  

будинку з господарськими (допоміжними)  

будівлями та спорудами, що розташований за  

адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н.,  

с. Сахутівка, вулиця Шевченка, будинок 60-В» 

 

 

Умови продажу об’єкта малої приватизації – громадський будинок з 

господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що розташований за 

адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н., с. Сахутівка, вулиця Шевченка, 

будинок 60-В. 
 

Інформація про об'єкт приватизації: 
 

Найменування об’єкта приватизації: громадський будинок з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами.  

Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Сахутівка, 

вулиця Шевченка, будинок 60-В. 

Опис об’єкта: Загальна площа - 112,9 кв.м. А - лазня. Адреса: Чернігівська обл., 

Корюківський р., с. Сахутівка, вулиця Шевченка, будинок 60-В. Одноповерхова 

будівля з черепашника, покрита шифером, має два окремі входи. Електро-, 

водопостачання, каналізація та опалення повністю демонтовані по будівлі і 

потребують повного відновлення. Будівля не використовується з 1990 року і потреб 

капітального ремонту.  

Об’єкт розміщений на земельній ділянці кадастровий номер 

7422489200:06:000:0124 площею 0,2143 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: 54 133,56 грн. (п’ятдесят чотири 

тисячі сто тридцять три гривні 56 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 5 413,36 грн. 

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


Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 541,34 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. 

Відповідно до частини 8 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. 

У разі, якщо об’єкт, що пропонувався до продажу на аукціоні, не продано, 

проводиться аукціон із зниженням стартової ціни  на 50%. 

Період між аукціоном без умов та аукціоном без умов зі зниженням стартової ціни 

складає 20 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення 

в ЕТС. 

 

2. Аукціон без умов зі зниженням стартової ціни: 

Стартова ціна об’єкта: 27 066,78 грн (двадцять сім тисяч шістдесят шість гривень 

78 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 2 706,68 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 270,67 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. 

Відповідно до частини 10 статті 15 Закону України «Про приватизацію державного 

і комунального майна», у разі якщо для участі в аукціоні зі зниженням стартової 

ціни 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. 

У разі, якщо об’єкт, що пропонувався до продажу на аукціоні із зниженням 

стартової ціни  на 50% не продано, проводиться аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням 

стартової ціни. 

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: 27 066,78 грн (двадцять сім тисяч шістдесят шість гривень 

78 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 2 706,68 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 270,67 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.  

Відповідно до частини 11 статті 15 Закону України «Про приватизацію державного 

і комунального майна» продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності 

не менш як одного учасника аукціону. 

 

Додаткова інформація: 



 

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, 

визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна». 

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та 

реєстраційний внески сплачуються потенційним покупцем на рахунок оператора 

електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації. 

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.  

Покупці, які мають право брати участь у приватизації згідно із Законом України 

«Про приватизацію державного і комунального майна», вправі використовувати 

для придбання об’єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства 

України.  
 

Переможець електронного аукціону:  

- підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору 

електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом 

трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною 

торговою системою;  

- укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом приватизації 

протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про 

результати електронного аукціону. 
 

Переможець аукціону, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує  ціну 

продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання 

договору купівлі-продажу за реквізитами: Отримувач: ГУК у Черніг.обл/тг 

м.Корюків/ 31030000; Код отримувача ЄДРПОУ: 37972475; банк отримувача: 

Казначейство України (ел.адм.подат.); МФО 899998; рахунок 

UA378999980314151905000025639 (призначення платежу –  кошти за придбаний 

об’єкти приватизації). 
 

У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу 

протягом 30 календарних днів з дня укладення договору та його нотаріального 

посвідчення, покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку у розмірі 

5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором 

купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню 

відповідно до статті 29 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» (зі змінами). 
 

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


Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про 

результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється 

права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта. 

 

Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків та реєстраційних внесків потенційних покупців: 
 

Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків потенційних покупців: Отримувач: ГУК у Черніг.обл/тг м.Корюків/ 

31030000; Код отримувача ЄДРПОУ: 37972475; 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: ГУК у Черніг.обл/тг м.Корюків/ 

24060300; Код отримувача ЄДРПОУ: 37972475; банк отримувача: Казначейство 

України (ел.адм.подат.); МФО 899998; рахунок UA058999980314020544000025639 

(призначення платежу – перерахування реєстраційного внеску). 
 

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-2021-07-14-000001-2 

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. 
 

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.


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. 

  

https://prozorro.sale/pokupcyam
https://prozorro.sale/pokupcyam


ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 20 липня 2021 року № 306 

«Про затвердження умов продажу громадського  

будинку з господарськими (допоміжними)  

будівлями та спорудами, що розташований за  

адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н.,  

с. Сахутівка, вулиця Шевченка, будинок 60-В» 

 

Інформаційне повідомлення  

про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – 

громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та 

спорудами, що розташований за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н., 

с. Сахутівка, вулиця Шевченка, будинок 60-В. 
 

Інформація про об'єкт приватизації: 

 

Найменування об’єкта приватизації: громадський будинок з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами.  

Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Сахутівка, 

вулиця Шевченка, будинок 60-В. 

Опис об’єкта: Загальна площа - 112,9 кв.м. А - лазня. Адреса: Чернігівська обл., 

Корюківський р., с.Сахутівка, вулиця Шевченка, будинок 60-В. Одноповерхова 

будівля з черепашника, покрита шифером, має два окремі входи. Електро-, 

водопостачання, каналізація та опалення повністю демонтовані по будівлі і 

потребують повного відновлення. Будівля не використовується з 1990 року і потреб 

капітального ремонту.  

Об’єкт розміщений на земельній ділянці кадастровий номер 

7422489200:06:000:0124 площею 0,2143 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: 54 133,56 грн. (п’ятдесят чотири 

тисячі сто тридцять три гривні 56 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 5 413,36 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 



Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 541,34 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. 

Відповідно до частини 8 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. 

У разі, якщо об’єкт, що пропонувався до продажу на аукціоні, не продано, 

проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни на 50%. 

Період між аукціоном без умов та аукціоном без умов зі зниженням стартової ціни 

складає 20 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення 

в ЕТС. 

 

2. Аукціон без умов зі зниженням стартової ціни: 

Стартова ціна об’єкта: 27 066,78 грн (двадцять сім тисяч шістдесят шість гривень 

78 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 2 706,68 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 270,67 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. 

Відповідно до частини 10 статті 15 Закону України «Про приватизацію державного 

і комунального майна», у разі якщо для участі в аукціоні зі зниженням стартової 

ціни 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. 

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: 27 066,78 грн (двадцять сім тисяч шістдесят шість гривень 

78 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 2 706,68 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 270,67 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.  

Відповідно до частини 11 статті 15 Закону України «Про приватизацію державного 

і комунального майна» продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності 

не менш як одного учасника аукціону. 

 

Додаткова інформація: 
 

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, 

визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна». 



Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та 

реєстраційний внески сплачуються потенційними покупцями на рахунок оператора 

електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації. 

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.  

Покупці, які мають право брати участь у приватизації згідно із Законом України 

«Про приватизацію державного і комунального майна», вправі використовувати 

для придбання об’єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства 

України.  
 

Переможець електронного аукціону:  

- підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору 

електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом 

трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною 

торговою системою;  

- укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом приватизації 

протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про 

результати електронного аукціону. 
 

Переможець аукціону, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує  ціну 

продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання 

договору купівлі-продажу за реквізитами: Отримувач: ГУК у Черніг.обл/тг 

м.Корюків/ 31030000; Код отримувача ЄДРПОУ: 37972475; банк отримувача: 

Казначейство України (ел.адм.подат.); МФО 899998; рахунок 

UA378999980314151905000025639 (призначення платежу –  кошти за придбаний 

об’єкти приватизації). 
 

У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу 

протягом 30 календарних днів з дня укладення договору та його нотаріального 

посвідчення покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку у розмірі 

5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором 

купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню 

відповідно до статті 29 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» (зі змінами). 
 

Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про 

результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється 

права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта. 

 

Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків та реєстраційних внесків потенційних покупців: 

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


Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків потенційних покупців: Отримувач: ГУК у Черніг.обл/тг м.Корюків/ 

31030000; Код отримувача ЄДРПОУ: 37972475; 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: ГУК у Черніг.обл/тг м.Корюків/ 

24060300; Код отримувача ЄДРПОУ: 37972475; банк отримувача: Казначейство 

України (ел.адм.подат.); МФО 899998; рахунок UA058999980314020544000025639 

(призначення платежу – перерахування реєстраційного внеску). 
 

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 

20.07.2021 року № 306 «Про затвердження умов продажу громадського будинку з 

господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що розташований за 

адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н., с. Сахутівка, вулиця Шевченка, 

будинок 60-В». 

 

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 

Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2021-07-14-000001-2 

 

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 

http://koryukivka-rada.gov.ua/
mailto:koryukivka.rada@gmail.com


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. 
 

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 

 

20 липня 2021 року м. Корюківка № 307   

 

Про затвердження штатних розписів 
 

Розглянувши клопотання КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради 

від 15.07.2021 року, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1.  Затвердити з 01 серпня 2021 року штатний розписи Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради, що 

додається. 

1.1. Пункт 2 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

13.05.2021 року № 199 «Про затвердження штатних розписів», вважати таким, 

що втратив чинність з 01.08.2021 року. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку. 

 

 

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 

 

20 липня 2021 року м. Корюківка № 308  

 

Про погодження цін на  

лісопродукцію та пиломатеріали 
 

Розглянувши клопотання РКСЛП «Корюківкаліс» від 15.07.2021 року           

№ 183 та додані до нього матеріали, керуючись ст. 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

        

1. Погодити ціни на лісопродукцію та пиломатеріали, що реалізуються 

Районним комунальним спеціалізованим лісогосподарським підприємством 

«Корюківкаліс», що додаються. 

1.1. Положення пункту 1 даного рішення вступає в дію з 01 серпня 2021 року. 

1.2. З 01 серпня 2021 року рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 13.05.2021 року № 198 «Про погодження цін на лісопродукцію 

та пиломатеріали» вважати таким, що втратило чинність. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку. 

 

 

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 

 

20 липня 2021 року м. Корюківка № 309   

 

Про надання дозволу на  

підключення до централізованої   

мережі водопостачання  
 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 16.07.2021 року № 131, 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 житлового будинку: 

1.1. По вул. Українська, 21, м. Корюківка, власник – Алексійчик Павло 

Олексійович. 

 

2. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на виконання земляних робіт по підключенню 

зазначеного будинку до міської мережі водопостачання. 

 

3. Зобов’язати Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради та власника житлового будинку, до якого проводиться 

підключення, дотримуватися п.п. 2.48. - 2.57. «Проведення земляних та/або 

ремонтних робіт» Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку 

утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та 

додержання тиші в громадських місцях населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади, що затверджені рішенням сьомої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 08.07.2021 року № 57-7/VIII. 

 

 



4. 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 

 

20 липня 2021 року м. Корюківка № 310 

 

Про надання дозволів на  

проведення земляних робіт 
 

Розглянувши клопотання ТОВ «ІНФОКОМ» від 22.06.2021 року № 37-П, 

звернення Кугука О.В. від 19.07.2021 року, керуючись Правилами благоустрою, 

забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових 

територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях населених 

пунктів Корюківської міської територіальної громади, затвердженими рішенням 

сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 08.07.2021 року 

№ 57-7/VIII, ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

  

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ІНФОКОМ»» на проведення земляних робіт, а саме прокладання магістральної 

волоконно-оптичної лінії зв’язку (МВОЛЗ) «Чернігів-Городня-Сновськ-Мена» в 

адміністративних межах Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області, що буде здійснюватися за замовленням ПрАТ «Київстар». 

 

2. Надати дозвіл Кугуку Олексію Віталійовичу на проведення земляних 

робіт, а саме на облаштування штучної водойми для пониження рівня ґрунтових 

вод на суміжній земельній ділянці. 

 

3. Зобов’язати ТОВ «ІНФОКОМ» та Кугука О.В. дотримуватися п.п. 2.48. 

- 2.57. «Проведення земляних та/або ремонтних робіт» Правил благоустрою, 

забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових 

територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях населених 

пунктів Корюківської міської територіальної громади, що затверджені рішенням 

сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 08.07.2021 року 

№ 57-7/VIII. 

 



4. 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 

 

20 липня 2021 року м. Корюківка № 311 

 

Про надання дозволу на розміщення  

об’єктів зовнішньої реклами  
 

На підставі клопотання КП «Благоустрій» щодо надання дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами, керуючись Правилами розміщення 

зовнішньої реклами, вивісок, інформаційних табличок, Типовими правилами 

розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, ст. 16 Закону України «Про 

рекламу», Правилами благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання 

і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання 

тиші в громадських місцях населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади, затвердженими рішенням сьомої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 08.07.2021 року № 57-7/VIIIст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Лізинг Фармація» 

дозвіл на розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території населених 

пунктів Корюківської міської ради строком на 5 років, а саме: 

 – щит на фасаді 3,5 м * 0,21 м, що розташований в м. Корюківка по вул. 

Шевченка, 91/1 на фасаді магазину; 

– кронштейн на фасаді 0,8 м * 0,8 м, що розташований в м. Корюківка по 

вул. Шевченка, 91/1 на фасаді магазину. 

 

2. Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради 

(Селюк А.М.) укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю «Лізинг 

Фармація» договори на розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території 

населених пунктів Корюківської міської ради. 

 

3. Встановити, що пункт 1 даного рішення набуває чинності з моменту 

укладення договорів, передбачених пунктом 2 даного рішення. 



4. Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради 

(Селюк А.М.) повідомити Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг 

Фармація» про порядок та підстави демонтажу рекламних конструкцій. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

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 

 

20 липня 2021 року м. Корюківка № 312 

 

Про визначення відповідальних осіб  

для проведення загальноміських заходів 
 

Відповідно до п. 8.23. Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку 

утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та 

додержання тиші в громадських місцях населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади, затвердженими рішенням сьомої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 08.07.2021 року № 57-7/VIII, рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 28.01.2021 року № 44 «Про 

посадових осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні 

правопорушення», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

  

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Визначити відповідальною особою за розміщення об’єктів торгівлі, 

надання послуг у сфері розваг та відпочинку під час проведення загальноміських 

заходів: 

Кун Аллу Іванівну – завідувач сектору культури та культурно-масової 

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

 

2. Визначити відповідальною особою за забезпечення додержання чистоти 

та порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень під час 

проведення загальноміських заходів: 

Жоголока Андрія Олександровича – начальника Корюківської житлово-

експлуатаційної контори. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

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 

 

20 липня 2021 року м. Корюківка № 313    

 

Про відмову у наданні дозволу на тимчасове  

розміщення розважальних об’єктів та об’єктів торгівлі  

під час проведення заходів з нагоди  

святкування Дня міста Корюківка 
 

Розглянувши клопотання ФОП Скогарєва О.Ю., керуючись Правилами 

благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, 

дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади, що затверджені 

рішенням сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

08.07.2021 року № 57-7/VIII, Законом України «Про благоустрій населених 

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

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Відмовити фізичній особі - підприємцю Скогарєву Олегу Юрійовичу у 

наданні дозволу на тимчасове розміщення дитячих розважальних атракціонів та 

об’єктів святкової торгівлі під час проведення заходів з нагоди святкування Дня 

міста Корюківка у зв’язку з відсутністю просторової можливості розміщення 

таких об’єктів в місці, що передбачено експлікацією.  

 

2. Повідомити заявника, що відповідно до 8.28.4. Правил благоустрою, 

забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових 

територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях населених 

пунктів Корюківської міської територіальної громади забороняється самовільно 

надавати послуги у сфері розваг та відпочинку, проводити торговельну 

діяльність з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків (іншого торговельного 

обладнання) без відповідного дозволу та у місцях, не передбачених 

експлікацією. 

 

 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

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 

 

20 липня 2021 року м. Корюківка № 314    

 

Про нагородження обдарованих  

дітей та молоді Дипломом 

та стипендією Корюківської міської ради  

до Дня міста Корюківка 
 

Відповідно до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20.12.2018 «Про затвердження міських Програм», Календарного 

плану заходів Корюківської міської ради на 2021 рік, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 22.12.2020 № 445, ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

  

виконком міської ради вирішив: 
 

1. З нагоди відзначення Дня міста Корюківка нагородити Дипломом 

Корюківської міської ради з виплатою стипендії у розмірі 400 грн. кожному: 

- Коненко Валерію Андріївну – ученицю Корюківської гімназії, за вагомі 

успіхи у навчанні, активну життєву позицію, участь та перемоги в конкурсах і 

проєктах; 

- Чубару Артема Максимовича – вихованця Корюківської дитячо-

юнацької спортивної школи, за вагомі спортивні досягнення та зайняті призові 

місця у змаганнях з легкої атлетики; 

- Бондаренко Олександру Олексіївну – вихованку відділу образотворчого 

мистецтва Корюківської школи мистецтв ім. О.С.Корнієвського, за вагомі творчі 

досягнення, перемогу в Міжнародному багатожанрового фестивалю-конкурсу 

«Перлина Дніпра» та міського фестивалю-конкурсу учнівської творчості, 

присвяченого 150-річчю від дня народження Лесі України; 

- Стеценка Івана Юрійовича – вихованця відділу духових інструментів 

Корюківської школи мистецтв ім. О.С.Корнієвського, за вагомі творчі 

досягнення, зайнята призове місце в обласному конкурсі виконавців на духових 

інструментах; 

- Кузюру Олександру Сергіївну – випускницю Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

№1, за вагомі успіхи у навчанні; 



- Хоменко Анну Олександрівну – ученицю Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, 

за вагомі успіхи у навчанні, зайняте призове місце у ІІ етапі Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. 

Т.Г.Шевченка; 

- Сотник Віолетту Віталіївну – ученицю Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №4, 

за вагомі успіхи у навчанні, активну життєву позицію, участь у молодіжному 

русі, зайняті призові місця у конкурсах і проєктах; 

- Бондаренка Назара Олексійовича – вихованця гуртка таеквон-до 

Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості, за вагомі спортивні 

досягнення, зайняті призові місця в обласних змаганнях з таеквон-до; 

- Сухомлина Богдана Геннадійовича – вихованця гуртка з боксу 

Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості, за вагомі спортивні 

досягнення, зайняті призові місця в місцевих та обласних змаганнях з боксу; 

- Прачик Вікторію Русланівну – вихованку Наумівського відділення 

лижних гонок спортивної дитячо-юнацької школи олімпійського резерву, за 

вагомі спортивні досягнення, зайняті призові місця в обласних та всеукраїнських 

змаганнях з лижних гонок. 

Підстава: подання Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради від 13.07.2021 № 01-11/371. 

 

2. Фінансовому відділу Корюківської міської ради (Барсук О.І.) 

профінансувати кошти в сумі 4000 грн. (чотири тисячі грн. 00 коп.) для виплати 

стипендії та в сумі 500 грн. (п’ятсот грн. 00 коп.) для придбання квітів.  

 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату 

міської ради (Кожема О.М.) на виконання даного рішення забезпечити 

перерахування відповідних коштів. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

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 

 

20 липня 2021 року м. Корюківка № 315    

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради з нагоди  

Дня міста Корюківка 
 

Розглянувши подання підприємств, установ та організацій, керуючись 

Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, що затверджене 

рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

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

Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. З нагоди відзначення Дня міста Корюківка, нагородити Почесною 

грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги             

у розмірі 300 грн. кожному: 

- Обараза Антона Володимировича – молодіжного лідера, активного 

організатора та учасника молодіжних заходів – за активну громадську позицію 

та популяризацію молодіжного руху. 

Підстава: подання Корюківської міської молодіжної громадської 

організації «Альтернатива» від 13.07.2020 вх. № 473/04-02. 

- Савченко Тетяну Григорівну – голову правління кредитної спілки 

«Корюківська», члена Корюківської районної спілки ветеранів Афганістану – за 

сумлінну працю та активну громадську діяльність. 

Підстава: подання Корюківської районної спілки ветеранів Афганістану 

(воїнів-інтернаціоналістів) від 13.07.2021 вх. № 474/04-02. 

- Сидоренка Олександра Васильовича – директора приватного 

підприємства «Будмайстер», за багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок 

у розвиток міста; 

- Джима Миколу Григоровича – провідного інженера відділу якості, 

технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у 

Чернігівській області - за сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий 

внесок у розвиток дорожньої інфраструктури громади. 



Підстава: подання першого заступника міського голови від 17.07.2021 № 

175/04-04; 176/04-04. 

- Єрмоленка Сергія Анатолійовича – старшого юрисконсульта 

акціонерного товариства «Слов’янські шпалери – КФТП», за сумлінну працю та 

високий професіоналізм. 

Підстава: подання АТ «Слов’янські шпалери – КФТП» від 14.07.2021 № 

1013. 

- Аухіміка Олексія Олександровича – юрисконсульта товариства з 

обмеженою відповідальністю «СЛАВ ФОРЕСТ», за сумлінну працю та високий 

професіоналізм. 

Підстава: подання ТОВ «СЛАВ ФОРЕСТ» від 14.07.2021 № 270. 

- Білу Ольгу Петрівну – старшого кухаря приватного 

сільськогосподарського підприємства «Червоний маяк», за сумлінну працю та 

професійність; 

- Шемет Наталію Миколаївну – головного бухгалтера приватного 

сільськогосподарського підприємства «Червоний маяк», за багаторічну 

сумлінну працю та високий професіоналізм. 

Підстава: подання ПСП «Червоний маяк» від 15.07.2021 вх. № 485/04-02; 

486/04-02. 

- Горну Надію Василівну – соціального працівника відділення 

натуральної та грошової допомоги Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради, за сумлінну працю, високий професіоналізм, 

активну участь у творчому житті міста. 

Підстава: подання Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради від 13.07.2021 № 02-29/204. 

- Бідного Михайла Юрійовича – електромонтера з ремонту повітряних 

ліній електропередачі 4 розряду комунального підприємства «Благоустрій» 

Корюківської міської ради, за сумлінну працю, вагомий внесок у благоустрій  

міста.  

Підстава: подання КП «Благоустрій» Корюківської міської ради від 

13.07.2021 № 200. 

- Папіна Михайла Олександровича – керівника гуртка з боксу 

Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості, за сумлінну працю та 

вагомий внесок у розвиток і популяризацію спорту. 

Підстава: подання відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 16.07.2021 № 01-11/376. 

 

2. Фінансовому відділу Корюківської міської ради (Барсук О.І.) 

профінансувати кошти в сумі 3300 грн. (три тисячі триста грн. 00 коп.) для 

виплати стипендії та в сумі 550 грн. (п’ятсот п’ятдесят грн. 00 коп.) для 

придбання квітів.  

 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату 

міської ради (Кожема О.М.) на виконання даного рішення забезпечити 

перерахування відповідних коштів. 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

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 

 

20 липня 2021 року м. Корюківка № 316    

 

Про роботу зі зверненнями громадян 
 

Заслухавши інформацію начальника загального відділу виконавчого 

апарату міської ради Лимаренко Н.П., з метою удосконалення роботи зі 

зверненнями громадян, забезпечення реалізації громадянами їх 

конституційного права на звернення, керуючись Законом України «Про 

звернення громадян», ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Інформацію про роботу зі зверненнями громадян по Корюківській 

міській раді за 6 місяців 2021 року прийняти до відома (додається). 

 

2. Керівництву міської ради, комунальних закладів та підприємств: 

- забезпечувати кваліфікований, неупереджений і об’єктивний розгляд 

звернень громадян з метою вирішення порушених у них питань, задоволення 

законних вимог заявників; 

- здійснювати постійний контроль за об’єктивним, всебічним та вчасним 

вирішенням питань, порушених у зверненнях; 

- з’ясовувати причини, що породжують колективні та повторні звернення 

громадян, вживати заходів щодо запобігання їхньому виникненню. 

 

3. Загальному відділу виконавчого апарату Корюківської міської ради: 

- забезпечувати постійний контроль за своєчасним розглядом звернень 

громадян у структурних підрозділах виконавчого апарату міської ради, 

надавати працівникам міської ради, комунальних закладів та підприємств 

консультативну, методичну допомогу в роботі зі зверненнями громадян; 

- забезпечувати систематичне розміщення на сайті міської ради 

інформації щодо організації роботи зі зверненнями громадян. 

 

 

 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова          Р.АХМЕДОВ 

  



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 20.07.2021 року № 316 

 

Інформація про розгляд звернень по 

Корюківській міській раді за 6 місяців 2021року 

 

Станом на 1 липня 2021 року до міської ради надійшло 657 звернень, в 

тому числі: 440 клопотань від підприємств, установ та організацій, 217 заяв від 

громадян, 76 Ухвал та рішень суду, 25 розпоряджень та клопотань 

Корюківської районної ради та Корюківської районної державної адміністрації, 

5 запитів, згідно Закону «Про доступ до публічної інформації». 

Міською радою розглянуто 29 адміністративних справ. Притягнуто до 

адміністративної відповідальності громадян у вигляді штрафу на суму 36327 

грн., сплачено штрафів - 7869 грн.  

Відділом земельних ресурсів та комунального майна розглянуто 1328 заяв 

громадян, відділом архітектури містобудування та житлово-комунального 

господарства міської ради розглянуто 35 заяв громадян. Відділами підготовлено 

та винесено на розгляд сесій міської ради відповідні проекти рішень. 

По старостинських округах міської ради за перше півріччя вчинено 

нотаріальних дій - 261, зареєстровано та знято з реєстрації громадян – 262, 

видано довідок - 3433, зареєстровано звернень громадян – 1255, складено актів 

обстеження матеріально – побутових умов – 163, вихідна документація - 446. 

По ЦНАП надано послуг – 9468 в т.ч.: 

- реєстрація місця проживання -  450; 

- виданих довідок – 1800; 

- державна реєстрація речових прав – 3277; 

- реєстрація ЮО та ФОП – 290;  

- інформаційні довідки – 24; 

- ДЗК – 1872; 

- адміністративні послуги соціального характеру – 1455; 

- інші – 300. 

По КП «Корюківкаводоканал» - 231 звернення.   

По Корюківській ЖЕК – 2 звернення; 

По КП «Благоустрій» - 95 звернень в т.ч.:  

- 23 послуги (автовишки, трактора, спилюванню аварійних дерев, 

прибиранню сміття); 

- 14 звернень - шлюб за добу; 

- 58 звернень по вуличному освітленню; 

По КП «Убідьське» - звернень не було. 

 

 

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 

 

20 липня 2021 року м. Корюківка № 317   

 

Про надання матеріальної допомоги 
 

Розглянувши клопотання депутатів Корюківської міської ради восьмого 

скликання Олійник С.О., Станіславського М.І. та Плющ А.В., звернення 

Симоненка Ф.А. та додані до них матеріали, керуючись рішенням другої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року № 54-2/VIІІ 

«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 матеріальну допомогу в сумі 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень 

00 копійок) Новицькій Валентині Миколаївні (вул. ХХХХ,                                                

м. Корюківка Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ) на лікування нехронічного 

захворювання її чоловіка Новицького Михайла Володимировича. 

1.1.  Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ ТВБВ № 10024/0159 філії – Чернігівське облуправління АТ 

«Ощадбанк». 

 

 

2. Надати матеріальну допомогу в сумі 10000,00 грн. (десять тисяч гривень 

00 копійок) Макаренко Інні Іванівні (вул. ХХХХ, м. Корюківка Корюківського 

району, реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, 

паспорт серії ХХХХ) на лікування нехронічного захворювання її малолітньої 

дитини Скрипченко Віолетти Олександрівни. 

2.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ ТВБВ № 10024/0159 філії – Чернігівське облуправління АТ 

«Ощадбанк». 

 

3. Надати матеріальну допомогу в сумі 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот 



 

гривень 00 копійок) Симоненку Феодосію Афанасійовичу (вул. ХХХХ, м. 

Корюківка Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ) на лікування нехронічного 

захворювання. 

3.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ ТВБВ № 10024/0159 філії – Чернігівське облуправління АТ 

«Ощадбанк». 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку. 

 

 

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 

 

20 липня 2021 року м. Корюківка № 318   

 

Про впорядкування  

адресного господарства  
 

Розглянувши звернення громадян та додані до них документи, у зв’язку з 

наявністю подвоєної нумерації, керуючись Порядком присвоєння та зміни 

поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Корюківської міської 

територіальної громади, затвердженим рішенням шостої сесії Корюківської 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Присвоїти нову поштову адресу житловому будинку з господарськими 

будівлями, що розташовані по вулиці Соборна під № 90 в місті Корюківка, 

Корюківського району, власником яких на підставі договору купівлі-продажу 

від 25.02.1957 року № 283 є Борисенко Едуард Максимович, який помер 

17.07.2003 року, а саме: 

Україна Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Соборна, буд. 92А. 

 

2. Присвоїти нову поштову адресу житловому будинку з господарськими 

будівлями, що розташовані по вулиці Лісова під № 10А в місті Корюківка, 

Корюківського району, забудовником яких на підставі типового договору про 

надання в безстрокове користування земельної ділянки для будівництва 

житлового будинку на праві приватної власності від 04.02.1986 року є 

Єрмоленко Віра Іванівна, а саме: 

Україна Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Лісова, буд. 18. 

 

3. Присвоїти нову поштову адресу житловому будинку з господарськими 

будівлями, що розташовані по вулиці Братчикова під № 82 в місті Корюківка, 

Корюківського району, забудовником яких на підставі договору про надання в 



безстрокове користування земельної ділянки для будівництва індивідуального 

житлового будинку на праві приватної власності з кількістю кімнат від однієї 

до п’яти від 18.01.1973 року є Кожемяко Володимир Федорович, а саме: 

Україна Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Братчикова, буд. 84. 

 

4.  Присвоїти нову поштову адресу гаражу, що розташований по вулиці 

Кошового-Франка під № 37А в місті Корюківка, Корюківського району, 

власником якого на підставі договору купівлі-продажу гаража від 11.10.2001 

року №2994 є Федоренко Наталія Володимирівна, а саме: 

Україна Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Франка, гараж 37А. 

 

5. Присвоїти нову поштову адресу житловому будинку з господарською 

будівлею, що розташовані по вулиці Бульварній під № 30 в місті Корюківка, 

Корюківського району, власником яких на підставі свідоцтва про право 

приватної власності на житловий будинок від 14.01.1972 року № 1609 є 

Ковенко Тетяна Наумівна, яка померла 02.09.1998 року, а саме: 

Україна Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Бульварна, буд. 42. 

5.1. Вважати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 13.05.2021 року № 213 «Про 

впорядкування адресного господарства». 

 

6. 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 

 

20 липня 2021 року м. Корюківка № 319   

 

Про переведення частини житлового будинку  

квартирного типу у житловий будинок  

та зміну адреси 
 

Розглянувши звернення Концевого В.Д. та додані до нього документи, 

керуючись Порядком присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам 

нерухомого майна на території Корюківської міської територіальної громади, 

затвердженим рішенням шостої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 25.05.2017 року, ст.ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Перевести частину житлового будинку квартирного типу по вул. 

Дудка під № 18 кв. 2 в м. Корюківка у житловий будинок та присвоїти 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – житловому будинку з 

господарськими будівлями і спорудами окрему поштову адресу: 

Україна Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Дудка, буд. 18/2. 

 

2. 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 

 

20 липня 2021 року м. Корюківка № 320   

 

Про затвердження будівельних паспортів  

забудови земельних ділянок 

 

Розглянувши звернення громадян про видачу будівельних паспортів 

забудови земельних ділянок та додані до них документи щодо намірів забудови 

земельних ділянок, відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово – комунального господарства України від 05.07.2011 р. 

№ 103 «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови 

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

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

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

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення містобудівної діяльності», ст.ст. 52, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити будівельний паспорт забудови земельної ділянки: 

1.1 Будівельний паспорт «Нове будівництво гаража та сараю по вул. 

Кошового, 39-Л в м. Корюківка Чернігівської області». Власник земельної 

ділянки  - Самойлов Андрій Сергійович (ХХХХ), документ, що підтверджує 

право власності - державний акт на право власності на земельну ділянку номер 

ЯИ 527718 від 21.01.2010 року, виданого Відділом Держкомзему у 

Корюківському районі; кадастровий номер  ХХХХ (площа ділянки - 0,1 га).  

1.2 Будівельний паспорт «Нове будівництво індивідуального житлового 

будинку, гаража та сараю по провулку Лесі Українки 1-й, 7 в м. Корюківка 

Чернігівської області». Власник земельної ділянки  - Величко Анна Сергіївна 

(ХХХХ), документ, що підтверджує право власності - договір купівлі-продажу 

земельної ділянки від 12.02.2021 року № 105; кадастровий номер ХХХХ (площа 

ділянки - 0.0856 га).  

 



1.3 Будівельний паспорт «Реконструкція житлового будинку з 

добудовою по вул. Шевченка, 78 в м. Корюківка Чернігівської області». 

Власник земельної ділянки - Киричок Володимир Володимирович (ХХХХ), 

документ, що підтверджує право власності - рішення Корюківської міської ради 

від 20.08.2020 року № 28-40/VII; кадастровий номер ХХХХ (площа ділянки - 

0.1 га).  

 

2. Зобов’язати замовників: 

2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення об’єктів будівництва. 

2.2.  Виконання підготовчих та будівельних робіт здійснювати після 

отримання документа, що надає право на виконання вищезазначених робіт, 

виданих Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у 

Чернігівській області з наступним прийняттям об’єкта до експлуатації в 

установленому законодавством порядку. 

2.3.  При проектуванні і будівництві об’єкта містобудування, 

дотримуватись вимог, визначених у будівельному паспорті забудови земельної 

ділянки. 

2.4.  Після завершення будівельних робіт з будівництва житлового 

будинку встановити номерний знак на будинок та поштову скриньку, провести 

комплексний благоустрій території. 

 

3. Прийняття в експлуатацію об’єкту містобудування без проведення 

комплексного благоустрою території забороняється. 

 

4. 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 

 

20 липня 2021 року м. Корюківка № 321   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Про затвердження та надання 

містобудівних умов та обмежень 

для проектування об’єктів будівництва 
 

Розглянувши звернення Сидоренка В.О. та додані до них документи, 

відповідно до абз. 4 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про основи містобудування», 

ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України № 135 від 31.05.2017 року «Про затвердження Порядку 

ведення реєстру містобудівних умов та обмежень», пп. 9 п. «а» ч. 1 ст. 31 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

 

1. Затвердити та надати містобудівні умови та обмеження для 

проектування об’єктів будівництва: 

1.1. «Реконструкція будівлі цеху залізобетонної та нове будівництво 

прохідної та трансформаторної підстанції за адресою вул. Костюк Г., 20Б в                

м. Корюківка Чернігівської області» Сидоренку Віктору Олексійовичу;  

1.2. «Реконструкція будівлі складу №1 цегляного, будівлі складу №2 

цегляного та будівлі навісу з’єднуючої склади №1, №2 залізобетонної за 

адресою вул. Костюк Г., 20Б в м. Корюківка Чернігівської області» Сидоренку 

Віктору Олексійовичу. 

 

2. Зобов’язати замовників: 

2.1.  Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення проєктованого об’єкта.  

2.2.  Отримати вихідні дані на проєктування та замовити в організаціях, 

що мають на це відповідний кваліфікаційний сертифікат, розроблення проєкту 

для об’єкта будівництва та провести його експертизу згідно з законодавством 

України. 



2.3.  Звернутися в Управління Державної архітектурно-будівельної 

інспекції в Чернігівській області для отримання дозвільних документів, які 

дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

 

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 

 

20 липня 2021 року м. Корюківка № 322    

 

Про знесення зелених насаджень  
 

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 

«Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 

населених пунктах», ст.ст. 30, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити акти обстежень зелених насаджень, що підлягають 

видаленню на території Корюківської міської ради (м. Корюківка), від 

09.07.2021 року № 161-166, що додаються. 

 

2. 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 

  
 


