
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 17.11.2021 р. № 144 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд  

виконавчого комітету Корюківської міської ради  

на 19.11.2021 року 

 

1. Про іншу субвенцію з обласного бюджету. 

2. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

3. Про погодження проєктної документації. 

4. Про затвердження умов продажу нежитлової будівлі (громадського 

будинку), що розташований за адресою: Чернігівська обл., Корюківський 

р-н., с. Прибинь, вулиця Слави, будинок 3. 

5. Про оренду майна міської комунальної власності. 

6. Про встановлення статусу дітей, позбавлених батьківського піклування. 

7. Про встановлення опіки та піклування над дітьми, позбавлених 

батьківського піклувння, та призначення опікуна. 

8. Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав. 

9. Про затвердження висновку щодо визначення способу участі батька у 

вихованні малолітньої дитини. 

10. Про преміювання. 

11. Про знесення зелених насаджень. 

12. Про квартирний облік. 

13. Про затвердження будівельного паспорту забудови земельної ділянки. 

14. Про впорядкування адресного господарства. 

15. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва.  

16. Про надання допомоги на поховання. 

17. Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії 

Акціонерному товариству «Облтеплокомуненерго» для потреб населення. 

18. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень для 

проєктування об’єкта будівництва. 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 листопада 2021 року м. Корюківка                            № 499 

 

Про іншу субвенцію з  

обласного бюджету 
 

Згідно спільного розпорядження голів Чернігівської обласної державної 

адміністрації та Чернігівської обласної ради від 04.11.2021 року № 62 «Про 

виділення коштів» міському бюджету виділена інша субвенція з обласного 

бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради в сумі 

37000,00 грн (ККД 41053900). У зв’язку з цим, керуючись п. 15 рішення другої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року                  

№ 7-2/VIIІ «Про міський бюджет на 2021 рік», ст. 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Спрямувати кошти іншої субвенції з обласного бюджету на виконання 

доручень виборців депутатами обласної ради за пропозицією: 

1.1. Депутата Чернігівської обласної ради Левицького Олександра 

Сергійовича в сумі 25000,00 грн, а саме: 

- на придбання матеріалів для ремонту житлового будинку Владі Маргариті 

Володимирівні, жительці с. Довга Гребля, дитячому будинку сімейного типу в 

сумі 10000,00 грн; 

- на надання фінансової допомоги на ліквідацію пожежі Колмику 

Станіславу Олександровичу, жителю м. Корюківка, в сумі 5000,00 грн; 

- на надання адресної фінансової допомоги на лікування Тихоновському 

Михайлу Леонідовичу, жителю м. Корюківка, в сумі 10000,00 грн. 

Головний розпорядник –Корюківська міська рада. 

1.2. Депутата Чернігівської обласної ради Музики Юрія Володимировича в 

сумі 12000,00 грн, а саме: 

- на придбання баготофункціонального пристрою для Корюківського ДНЗ 

№ 1 «Дельфін» художньо-естетичного напрямку в сумі 10000,00 грн. 

Головний розпорядник – Корюківська міська рада. 

Розпорядник ІІІ ступеня - Корюківський ДНЗ № 1 «Дельфін» художньо-

естетичного напрямку. 



- на надання адресної матеріальної допомоги Рябець Любові Олексіївні, 

жительці с. Прибинь, в сумі 2000,00 грн. 

Головний розпорядник – Корюківська міська рада. 

 

2. Начальнику Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук О.І. 

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». 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 листопада 2021 року м. Корюківка                                № 500 

 

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 грудня 2020 року № 7-2/VIII «Про 

міський бюджет на 2021 рік» та ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету: 

- по КПКВКМБ 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським 

об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» в сумі 20 000,00 грн. 

 

2. Збільшити призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) 

міського бюджету, а саме: 

- по КПКВКМБ 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським 

об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» в сумі 20 000,00 грн на придбання ноутбука для 

Корюківської районної організації ветеранів. 

 

3. 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». 

 



4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                           Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 листопада 2021 року м. Корюківка № 501  

 

Про погодження проектної документації 
 

Розглянувши звернення ТОВ «лайфселл» від 10.11.2021 року № СН3908, 

робочий проект «Мережа оператора ТОВ «лайфселл» для надання послуг 

мобільного зв’язку стандарту CSM 900/GSM 1800/IMT – 2000(UMTS)/LTE. 

Нове будівництво базової станції СН3908» за адресою: Чернігівська обл., 

Корюківський район, с. Наумівка, вул.Шевченка, буд. 66-А (будинок культури), 

технічне обстеження, виконані ТОВ «Нек – Сус Інжинірінг»,  лист ВОКМСТАС 

Корюківської міської ради від 18.11.2021 року № 01-12/681, на виконання 

рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради від 09.11.2021 року №14-9VIII 

«Про надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади», 

керуючись ст. 13 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, 

транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж», 

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

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити проектну документацію розроблену Товариством з 

обмеженою відповідальністю «Нек – Сус Інжинірінг» щодо доступу до об’єкта 

будівництва, а саме: розміщення телекомунікаційного обладнання – базової 

станції СН3908 на даху нежитлової будівлі за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, село Наумівка, вулиця Шевченка, 66А, а саме: 

1.1. Робочий проект «Мережа оператора ТОВ «лайфселл» для надання 

послуг мобільного зв’язку стандарту CSM 900/GSM 1800/IMT – 

2000(UMTS)/LTE. Нове будівництво базової станції СН3908» за адресою: 

Чернігівська обл., Корюківський район, с. Наумівка, вул.Шевченка, буд. 66-А 

(будинок культури); 

1.2. Технічне обстеження «Технічний огляд, визначення технічного стану, 

розрахунок несучої спроможності, рекомендації по усуненню виявлених 

недоліків у фрагменті будівлі, щодо можливості встановлення проектованого 



обладнання ТОВ «лайфселл», за адресою: Чернігівська обл., Корюківський 

район, с. Наумівка, вул. Шевченка, буд. 66-А (будинок культури). 

 

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

(Балансоутримувач) укласти договір з доступу до об’єкта будівництва. 
 

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                                                                            Ратан АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 листопада 2021 року м. Корюківка № 502 

 

Про затвердження умов продажу  

нежитлової будівлі (громадського будинку), 

що розташована за адресою:  

Чернігівська обл., Корюківський р-н., 

с. Прибинь, вулиця Слави, будинок 3 
 

Розглянувши протокол аукціонної комісії від 16.11.2021 року щодо умов 

продажу об’єкта малої приватизації, на виконання рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 09.11.2021 року № 13-9/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», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити умови продажу об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі 

(громадського будинку), що розташована за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, село Прибинь, вулиця Слави, будинок 3, розроблені 

аукціонною комісією, що додаються. 

 

2. Затвердити текст інформаційного повідомлення про продаж на 

електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – нежитлова будівля 

(громадський будинок), що розташована за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, село Прибинь, вулиця Слави, будинок 3, 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                                                                  Ратан АХМЕДОВ 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

19 листопада 2021 року №502  

 

 

Умови продажу об’єкта малої приватизації –  нежитлова будівля 

(громадський будинок), що розташована за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, село Прибинь, вулиця Слави, будинок 3. 
 

Інформація про об'єкт приватизації: 
 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля (громадський будинок).  

Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Корюківський р., с. Прибинь, 

вулиця Слави, будинок 3. 

Опис об’єкта: Одноповерхова нежитлова будівля - громадський будинок, 

загальною площею 365,1 кв.м. Опис: А громадський будинок. Адреса: Чернігівська 

обл., Корюківський р., с. Прибинь, вулиця Слави, будинок 3. Фундамент і стіни з 

цегли, перекриття - бетонні плити. Покрівля шиферна. Ганок з залізними стовпами. 

Дверні та віконні коробки дерев’яні. Будівля має чотири окремих входи. Інженерна 

інфраструктура- відсутня. Будівля 1990 року будівництва. Будівля потребує 

капітального ремонту.  

Об’єкт розміщений на земельній ділянці кадастровий номер 

7422487000:01:000:0091 площею 0,3784 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: 50 000,00 грн. (п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 5 000,00 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 500,00 грн.  

Дата та час проведення аукціону: визначається електронною торговою системою 

автоматично. 

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


Аукціон буде проведено відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів 

для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (надалі – Порядок № 432). 

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 

пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 

відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до 

закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 

аукціоні/закритих цінових пропозицій.  

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов встановлюється 

відповідно до Порядку № 432 для кожного електронного аукціону окремо в 

проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню 

проведення електронного аукціону. 

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: 25 000,00 грн (двадцять п’ять тисяч гривень 00 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 2 500,00 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 250,00 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: 25 000,00 грн (двадцять п’ять тисяч гривень 00 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 2 500,00 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 250,00 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). 
 

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: 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-2021-11-15-000001-3 

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

20 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення в ЕТС. 

 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають 

право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 

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

prozorroprodazhi-cbd2. 
 

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

системи Прозорро. Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків 

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

 

  

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

Корюківської міської ради 

19 листопада 2021 року  № 502 

 

 

Інформаційне повідомлення  

про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – 

нежитлова будівля (громадський будинок), що розташована за адресою: 

Чернігівська область, Корюківський район, село Прибинь,  

вулиця Слави, будинок 3. 
 

Інформація про об'єкт приватизації: 

 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля (громадський будинок).  

Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Корюківський р., с. Прибинь, 

вулиця Слави, будинок 3. 

Опис об’єкта: Одноповерхова нежитлова будівля - громадський будинок, 

загальною площею 365,1 кв.м. Опис: А громадський будинок. Адреса: Чернігівська 

обл., Корюківський р., с. Прибинь, вулиця Слави, будинок 3. Фундамент і стіни з 

цегли, перекриття - бетонні плити. Покрівля шиферна. Ганок з залізними стовпами. 

Дверні та віконні коробки дерев’яні. Будівля має чотири окремих входи. Інженерна 

інфраструктура- відсутня. Будівля 1990 року будівництва. Будівля потребує 

капітального ремонту.  

Об’єкт розміщений на земельній ділянці кадастровий номер 

7422487000:01:000:0091 площею 0,3784 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: 50 000,00 грн. (п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 5 000,00 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 500,00 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: 25 000,00 грн (двадцять п’ять тисяч гривень 00 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 2 500,00 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 250,00 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: 25 000,00 грн (двадцять п’ять тисяч гривень 00 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 2 500,00 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 250,00 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.  

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: 
 

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 

19.11.2021 року № 502 «Про затвердження умов продажу нежитлової будівлі 

(громадського будинку), що розташована за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, село Прибинь, вулиця Слави, будинок 3». 

 

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 

Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2021-11-15-000001-3 

 

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

20 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення в ЕТС. 

 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають 

право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

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

системи Прозорро. Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків 

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

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


 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 листопада 2021 року м. Корюківка № 503  

 

Про оренду майна 

міської комунальної власності  
 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 16.11.2021 року  

№ 197, відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

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

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Достроково за згодою сторін розірвати договір оренди комунального 

майна від 07.06.2019 року № 4/19, укладеного з Комунальним підприємством 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, на оренду фрези ДЕМ-121. 

 

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

виконання даного рішення. 

 

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                                                             Ратан АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 листопада 2021 року м. Корюківка                            № 504 

 

Про встановлення статусу дітей, 

позбавлених батьківського піклування  

 

Відповідно до законів України «Про охорону дитинства», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», п. 21-25 постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки 

та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», на підставі заочного 

рішення Корюківського районного суду Чернігівської області від 13.10.2021 

року по справі № 736/1126/21, номер провадження 2/736/415/21 про 

позбавлення батьківських прав Роденко О.С. та Щербини Ю.І., витягів з 

Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію 

народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини 

першої статті 135 Сімейного кодексу України, з метою соціального захисту 

дітей, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:   

 

1. Встановити статус дитини, позбавленої батьківського піклування, 

малолітньому ХХХХ, ХХХХ року народження, у зв’язку з позбавленням 

батьківських прав його батьків ХХХХ та ХХХХ 

 

2. Встановити статус дитини, позбавленої батьківського піклування, 

малолітній ХХХХ, ХХХХ року народження, у зв’язку з позбавленням 

батьківських прав її матері ХХХХ та записом у свідоцтві про народження 

дитини відомостей про батька відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного 

кодексу України. 

 

3. Встановити статус дитини, позбавленої батьківського піклування, 

неповнолітньому ХХХХ, ХХХХ року народження, у зв’язку з позбавленням 

батьківських прав його матері ХХХХ та записом у свідоцтві про народження 



дитини відомостей про батька відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного 

кодексу України. 

 

4. Службі у справах дітей Корюківської міської ради продовжити роботу з 

реалізації права дітей ХХХХ, ХХХХ року народження, ХХХХ, ХХХХ року 

народження, ХХХХ, ХХХХ народження, на сімейне виховання. 

 

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                    Ратан АХМЕДОВ 
  

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 листопада 2021 року м. Корюківка                            № 505 

 

Про встановлення опіки та піклування  

над дітьми, позбавлених батьківського піклувння, 

та призначення опікуна 

 

Відповідно до законів України «Про охорону дитинства», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», Цивільного та сімейного 

кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 

року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини», рішення виконавчого комітету міської ради від 

19.11.2021 року № 504 «Про встановлення статусу дітей, позбавлених 

батьківського піклування» висновку Служби у справах дітей Корюківської 

міської ради від 18.11.2021 року, з метою соціального захисту дітей, керуючись 

ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:   

 

1. Встановити опіку над малолітньою дитиною ХХХХ, ХХХХ року 

народження. 

 

2. Встановити піклування над неповнолітньою дитиною ХХХХ, ХХХХ 

року народження.  

 

3. Призначити опікуном малолітньої дитини ХХХХ, ХХХХ року 

народження, піклувальником неповнолітньої дитини ХХХХ, ХХХХ року 

народження, ХХХХ, ХХХХ року народження, жителя с. Соснівка 

Корюківського району Чернігівської області, вул. Поштова, буд. 5. 

ХХХХ, ХХХХ року народження, та ХХХХ, ХХХХ року народження, 

перебувають на первинному обліку у Службі у справах дітей Корюківської 

міської ради Чернігівської області як діти, позбавлені батьківського піклування: 

мати дітей, ХХХХ, заочним рішенням Корюківського районного суду 



Чернігівської області від 13 жовтня 2021 року по справі №736/1126/21, номер 

провадження 2/736/415/21 позбавлена батьківських прав; відомості про батька у 

свідоцтвах про народження дітей записані відповідно до частини першої статті 

135 Сімейного кодексу України. 

Рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради від 19.11.2021 

року № 504 дітям ХХХХ, ХХХХ року народження, ХХХХ, ХХХХ року 

народження, встановлено статус дітей, позбавлених батьківського піклування. 

ХХХХ, ХХХХ року народження, та ХХХХ, ХХХХ року народження, 

мають брата ХХХХ, ХХХХ року народження. Майна та житла діти ХХХХ, 

ХХХХ р. н., та ХХХХ, ХХХХ р. н., не мають.  

 

4. Відповідно до пунктів 46, 47 постанови Кабінету Міністрів України від     

24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини» опікун-піклувальник дітей є їх законним 

представником, несе відповідальність за їх життя, здоров’я, фізичний та 

психічний розвиток, щорічно звітує перед органом опіки та піклування про 

виконання своїх обов’язків. 

 

5. Службі у справах дітей Корюківської міської ради (Одерій О.А.)  

забезпечити оформлення та ведення особових справ дітей, позбавлених 

батьківського піклування, що перебувають під опікою-піклуванням, ХХХХ, 

ХХХХ року народження, та ХХХХ, ХХХХ року народження, згідно з чинним 

законодавством. 

 

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

(Наумчик І.В.):   

6.1. Забезпечити право на здобуття дітьми, позбавленими батьківського 

піклування, ХХХХ, ХХХХ року народження, та ХХХХ, ХХХХ року 

народження, загальної середньої освіти, у разі потреби – забезпечити 

індивідуальне навчання та до 05 грудня щорічно надавати Службі у справах 

дітей Корюківської міської ради інформацію про ефективність встановлення 

опіки-піклування над дітьми. 

6.2. Забезпечити пільгове оздоровлення дітей, позбавлених батьківського 

піклування, ХХХХ, ХХХХ року народження, та ХХХХ, ХХХХ року 

народження. 

 

7. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської міської ради (Лещенко С.В.) забезпечити проходження двічі на 

рік медичного огляду дітьми, позбавленими батьківського піклування, ХХХХ, 

ХХХХ року народження, та ХХХХ, ХХХХ року народження, здійснювати 

диспансерний нагляд за ними та до 05 грудня щорічно надавати Службі у 

справах дітей Корюківської міської ради інформацію про ефективність 

встановлення опіки-піклування над дітьми. 

 



8. Рекомендувати управлінню соціального захисту населення Корюківської 

районної державної адміністрації (Самсон С.І.) призначити і проводити виплати 

державної соціальної допомоги на дітей, позбавлених батьківського піклування, 

ХХХХ, ХХХХ року народження, та ХХХХ, ХХХХ року народження, у межах 

видатків, передбачених бюджетом. 

 

9. Рекомендувати Корюківському районному відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Чернігівській області (Солохненко Р.А.) 

щорічно до 05 грудня подавати Службі у справах дітей Корюківської міської 

ради звіт про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку опікуна-

піклувальника та дітей. 

 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міської голова                     Ратан АХМЕДОВ 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 листопада 2021 року м. Корюківка                            № 506 

 

Про затвердження висновку 

про доцільність позбавлення 

батьківських прав 
  

Розглянувши пропозиції Комісії з питань захисту прав дитини, заяви та 

представлені документи, керуючись ст.ст. Закону України «Про охорону 

дитинства», ст.ст. 19, 164, 180 Сімейного кодексу України, ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок про доцільність позбавлення батьківських прав  

ХХХХ, яка зареєстрована в с. Рибинськ Корюківського району Чернігівської 

області, вул. ХХХХ, останнє відоме місце проживання: с. Стопилка 

Корюківського району Чернігівської області, вул. ХХХХ, відносно її 

малолітньої доньки ХХХХ, ХХХХ року народження. 

 

2. 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                            Ратан АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 листопада 2021 року м. Корюківка                            № 507 

 

Про затвердження висновку  

щодо визначення способу участі батька  

у вихованні малолітньої дитини 

 

Розглянувши заяву та подані документи про визначення способу участі 

батька ХХХХ, ХХХХ р.н. у вихованні та спілкуванні з дитиною ХХХХ, ХХХХ 

р.н., керуючись ч. 2, ч. 5 ст. 19, п. 2 ст. 155, ст. 158, ст. 159 Сімейного кодексу 

України, ч. 2 ст. 15 Закону України «Про охорону дитинства», п. 73-74 Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом 

прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 року № 866, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії з захисту прав 

дитини, виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування про визначення 

способу участі батька ХХХХ, ХХХХ року народження, у вихованні малолітньої 

дитини ХХХХ,  ХХХХ року народження, що додається. 

 

2. У разі виникнення непорозумінь та спорів між батьками у питаннях 

участі у вихованні, проведення зустрічей батька з дитиною, а також 

невиконання даного рішення, один із батьків має право звернутися із позовом 

до суду для вирішення спірних питань. 

 

3. 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          Ратан АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 листопада 2021 року м. Корюківка № 508  

 

Про преміювання 
 

Розглянувши подання заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо преміювання директора «Трудового 

архіву» Корюківської міської ради, керуючись Положенням про призначення, 

звільнення, умови оплати праці та преміювання керівників підприємств, установ та 

організацій, що належать до міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, затвердженим рішенням тринадцятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 05.03.2018 року, ст. 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Подання на преміювання директора «Трудового архіву» 

Корюківської міської ради Іваненко Тетяни Вікторівни за листопад 2021 року, що 

додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                             Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 листопада 2021 року м. Корюківка № 509 

 

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», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню на території Наумівського старостинського округу Корюківської 

міської ради від 24.09.2021 року №№ 177-180, що додаються. 

 

2. Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню на території Будянського старостинського округу Корюківської 

міської ради від 18.10.2021 року № 182, від 02.11.2021 року № 191, що 

додаються. 

 

3. Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

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

11.10.2021 року № 181, від 20.10.2021 року №№ 183-187, від 25.10.2021 року            

№ 188, від 01.11.2021 року №№ 189-190, від 04.11.2021 року №№ 192-194, що 

додаються. 

 

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                                                                     Ратан АХМЕДОВ 

  
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 листопада 2021 року м. Корюківка                            № 510 

 

Про квартирний облік 
 

Розглянувши клопотання Служби у справах дітей Корюківської міської 

ради, КНП «Корюківська ЦРЛ», заяви Рубана М.С., Рубан Л.С., керуючись          

ст. 39 Житлового кодексу Української РСР, Правилами обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР, постановою виконавчого комітету Чернігівської обласної 

ради народних депутатів і президії обласної ради президії професійних спілок 

від 07.01.1985 року «Про порядок обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень у Чернігівській області», ст. 33 

Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Поставити на квартирний облік: 

1.1. Бабка Ярослава Олександровича, ХХХХ р.н., дитину-сироту, черга 

позачергова, склад сім’ї – 1 особа. 

Підстава: клопотання Служби у справах дітей Корюківської міської ради 

від 23.10.2021 року № 01-10/55. 

1.2. Романовську Аллу Анатоліївну, ХХХХ р.н., черга загальна, склад сім’ї 

– 1 особа. 

Підстава: клопотання Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради від 

26.10.2021 року № 03-05/900. 

1.3. Дубінчук-Мостович Юлію Олександрівну, ХХХХ р.н., черга загальна, 

склад сім’ї – 4 особи: 

1) чоловік – Мостович Денис Сергійович, ХХХХ р.н.; 

2) син – Мостович Владислав Денисович, ХХХХ р.н.; 

3) донька – Мостович Мар’яна Денисівна, ХХХХ р.н. 



Підстава: клопотання Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради від 

27.10.2021 року № 03-05/904. 

1.4. Рубана Миколу Сергійовича, особу з числа дітей, позбавлених 

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

Підстава: заява вх. № 340/04-05 від 01.11.2021. 

1.5. Рубан Людмилу Сергіївну, особу з числа дітей, позбавлених 

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

Підстава: заява вх. № 341/04-05 від 01.11.2021. 

 

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

перебувають на обліку за місцем проживання та потребують поліпшення 

житлових умов, з врахуванням пункту 1 даного рішення. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природнього 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

  

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 листопада 2021 року м. Корюківка № 511 

 

Про затвердження будівельного паспорту  

забудови земельної ділянки 
 

Розглянувши звернення Андрієнко Т.В. про видачу будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки та додані до заяви документи щодо намірів забудови 

земельної ділянки, відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово – комунального господарства України від 05.07.2011 

року № 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», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити будівельний паспорт забудови земельної ділянки: 

Будівельний паспорт «Реконструкція житлового будинку та будівництво 

господарських будівель по вул. Перемоги, 34 в м. Корюківка Чернігівської 

області». Власник земельної ділянки - Андрієнко Тамара Володимирівна 

(2277026801), документ, що підтверджує право власності – свідоцтво про право 

на спадщину за законом від 26.10.2017 року; кадастровий номер 

7422410100:01:001:1178 (площа ділянки - 0.0990 га).  

 

2. Зобов’язати замовника: 

2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення об’єкта будівництва. 

2.2. Виконання підготовчих та будівельних робіт здійснювати після 

отримання документа, що надає право на виконання вищезазначених робіт, 

виданих Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у 



Чернігівській області з наступним прийняттям об’єкта до експлуатації в 

установленому законодавством порядку. 

2.3. При проектуванні і будівництві об’єкта містобудування, дотримуватись 

вимог, визначених у будівельному паспорті забудови земельної ділянки. 

2.4. Після завершення будівельних робіт з будівництва житлового будинку 

встановити номерний знак на будинок та поштову скриньку, провести 

комплексний благоустрій території. 

 

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                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 листопада 2021 року м. Корюківка № 512  

 

Про впорядкування  

адресного господарства  
 

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

наявністю невідповідності нумерації адрес об’єктів нерухомого майна їх 

фактичному розташуванню на території населених пунктів Корюківської 

міської територіальної громади та з метою упорядкування нумерації об’єктів 

нерухомого майна, керуючись ст. 26 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», Порядком присвоєння адрес об’єктам будівництва, 

об’єктам нерухомого майна, що затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 07.07.2021 року № 690, Порядком присвоєння, зміни та 

коригування адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна на 

території Корюківської міської територіальної громади, що затверджений 

рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

09.11.2021 року № 48-9/VIIІ, ст.ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Змінити адресу об’єкту нерухомого майна – житловому будинку 

садибного типу з господарськими будівлями та спорудами (попередня адреса - 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця 

Соборна, будинок 167), власником якого на підставі договору дарування від 

15.12.1983 року є Скалацька Тетяна Василівна, присвоївши адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Соборна, будинок 173. 

 

2. Змінити адресу об’єкту нерухомого майна – житловому будинку 

садибного типу з господарськими будівлями та спорудами (попередня адреса - 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця 

Перемоги, будинок 72), власником якого на підставі договору про надання в 

безстрокове користування земельної ділянки для будівництва житлового 



будинку на праві приватної власності від 30.11.1972 року є Васильченко Іван 

Тарасович, присвоївши адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Перемоги, будинок 52. 

 

3. Головному спеціалісту юридичного відділу виконавчого апарату міської 

ради Яковенко В.О. внести відомості щодо присвоєних адрес об’єктам 

нерухомого майна до Реєстру будівельної діяльності порталу Єдиної державної 

електронної системи у сфері будівництва.   

 

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                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

  

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 листопада 2021 року м. Корюківка № 513   

 

Про присвоєння адреси 

об’єкту будівництва  
 

Розглянувши клопотання АТ «Слов’янські шпалери – КФТП» та додані до 

нього документи, керуючись ст. 26 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», Порядком присвоєння адрес об’єктам будівництва, 

об’єктам нерухомого майна, що затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 07.07.2021 року № 690, Порядком присвоєння, зміни та 

коригування адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна на 

території Корюківської міської територіальної громади, що затверджений 

рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

09.11.2021 року № 48-9/VIIІ, ст.ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Присвоїти адресу об’єкту будівництва: «Будівництво твердопаливної 

котельні на території дільниці деревообробки АТ «Слов’янські шпалери – 

КФТП», яка розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради 

Корюківського району Чернігівської області (за межами населених пунктів)», 

замовником якого є Приватне акціонерне товариство «Слов’янські шпалери – 

КФТП» (00278876), присвоївши адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Соборна, 241-В. 

 

2. Головному спеціалісту юридичного відділу виконавчого апарату міської 

ради Яковенко В.О. внести відомості щодо присвоєної адреси об’єкту 

будівництва до Реєстру будівельної діяльності порталу Єдиної державної 

електронної системи у сфері будівництва.   

 



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                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

  

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 листопада 2021 року м. Корюківка № 514 

 

Про надання допомоги на поховання 
 

Розглянувши заяву Литвиненка М.М. та додані до неї документи, відповідно 

до ст.ст. 8, 13 Закону України «Про поховання та похоронну справу», постанови 

Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про затвердження 

Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

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

рішення виконкому Корюківської міської ради від 19.01.2021 року № 30 «Про 

затвердження Порядку надання допомоги на поховання», керуючись пп. 4 п. «а» 

ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати допомогу на поховання в сумі 1000 грн (одна тисяча гривень) 

Литвиненко Миколі Миколайовичу (вул. ХХХХ, м. Корюківка Корюківського 

району, реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, 

паспорт серії ХХХХ), що здійснив поховання Литвиненко Людмили 

Олександрівни, безробітної, яка померла 02.11.2021 року. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок: 

№ ХХХХ АТ КБ «Приватбанк». 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова   Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 листопада 2021 року м. Корюківка № 515 

 
Про встановлення тарифів на теплову енергію, 

її виробництво, транспортування та постачання, 

послуги з постачання теплової енергії  

Акціонерному товариству «Облтеплокомуненерго» 

для потреб населення 
 

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», ст. 4 Закону 

України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 15 Закону України «Про ціни і 

ціноутворення», Порядку формування тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової 

енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.06.2011 року № 869, беручи до уваги Меморандум про 

взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання 

теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 

років, укладений 30.09.2021 року між: Кабінетом Міністрів України в особі 

Прем’єр-міністра України, Міністра розвитку громад та територій України та 

Міністра енергетики України, НАК «Нафтогаз України», Офісом Президента 

України, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України» та Палатою місцевих влад Конгресу місцевих та 

регіональних влад (далі – Меморандум), згідно з пунктом 2 Розділу ІІІ «Взаємні 

домовленості» якого досягнуто домовленість недопущення застосування до 

кінцевих споживачів комунальних послуг (населення) тарифів на послуги з 

постачання теплової енергії та постачання гарячої води, встановлених 

уповноваженими органами, розмір яких перевищуватиме розмір тарифів на 

вказані комунальні послуги, що застосовувалися до відповідних споживачів в 

кінці опалювального періоду 2020/2021 років, враховуючи розрахунки АТ 

«ОТКЕ», виконавчий комітет Корюківської міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Узяти до відома, що економічно обґрунтовані тарифи на теплову 



енергію, її виробництво, транспортування, постачання для споживачів 

Корюківської міської територіальної громади, а саме для потреб населення: 

тариф на теплову енергію – 2 207,80 грн/Гкал (без ПДВ) за такими 

складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1 658,06 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на транспортування теплової енергії – 526,96 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 22,78 грн/Гкал (без ПДВ). 

 

2. Узяти до відома, що економічно обґрунтовані тарифи на послугу з 

постачання теплової енергії для споживачів Корюківської міської 

територіальної громади, а саме для потреб населення – 2 649,36 грн/Гкал (з 

ПДВ). 

 

3. Відповідно до Меморандуму, для застосування при розрахунках з 

населенням в опалювальному періоді 2021-2022 років встановити тарифи у 

розмірах, що застосовувалися Акціонерним товариством 

«Облтеплокомуненерго» при розрахунках з населенням за послуги з постачання 

теплової енергії та постачання гарячої води (централізоване опалення та 

постачання гарячої води) в опалювальному періоді 2020-2021 років і були  

встановлені постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10.12.2018 № 

1766 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та 

централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню 

Публічним акціонерним товариством «Облтеплокомуненерго», а саме: 

3.1. Тариф на теплову енергію – 1770,98 грн/Гкал (без ПДВ) за такими 

складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1316,70 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на транспортування теплової енергії – 441,58 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 12,70 грн/Гкал (без ПДВ); 

3.2. Тариф на послуги з постачання теплової енергії (централізоване 

опалення) – 1737,61 грн/Гкал (з ПДВ). 

 

4. Відшкодування різниці між вартістю економічно-обґрунтованого тарифу 

та вартістю фактично застосованого розміру пред’явленого до сплати 

споживачам в опалювальному періоді 2020-2021 років, що виникне в результаті 

незастосування вказаних у рішеннях виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 08.10.2021 року № 443 «Про встановлення тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання», від 08.10.2021 року 

№ 442 «Про встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії», 

від 13.10.2021 року № 450 «Про коригування тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання», від 13.10.2021 року № 449 «Про 

коригування тарифів на послугу з постачання теплової енергії» тарифів для 

потреб населення на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, послугу з постачання теплової енергії, рахувати як втрати 

Акціонерного товариства «Облтеплокомуненерго», які відшкодовуються за 



рахунок коштів бюджету Корюківської міської територіальної громади на 

підставі розрахунку обсягу відшкодування, в тому числі з врахуванням пункту 

5 Розділу ІІІ Меморандуму. 

 

5. Акціонерному товариству «Облтеплокомуненерго» щомісяця, до                     

15 числа місяця, наступного за звітним, надавати Корюківській міській раді 

розрахунок обсягу відшкодування відповідно до встановленої форми згідно 

додатку (додається). 

 

6. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення та діє до 30 вересня 

2022 року. 

 

7. Виконавчому апарату Корюківської міської ради розробити проєкт 

Програми відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії 

Акціонерному товариству «Облтеплокомуненерго» для потреб населення. 

 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова           Ратан АХМЕДОВ 

 



№ з/п Споживач послуги (адреса)
Наявність 

ЦТП / ІТП

Кількість 

спожитих 

послуг, Гкал

Вартість з 

врахуванням 

економічно-

обгрунтованог

о тарифу, грн

Вартість з врахуванням 

фактично застосованого 

розміру пред'явленого до 

сплати споживачам, грн.

Різниця, 

грн

1

…

ВСЬОГО:

№ з/п Споживач послуги (адреса)
Наявність 

ЦТП/ІТП

Кількість 

спожитих 

послуг,м3

Вартість з 

врахуванням 

економічно-

обгрунтованог

о тарифу, грн

Вартість з врахуванням 

фактично застосованого 

розміру пред'явленого до 

сплати споживачам, грн.

Різниця, 

грн

1

…

ВСЬОГО:

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

Послуга з постачання теплової енергії

Послуга з  постачання гарячої води

Додаток

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради 

від 19.11.2021 року № 515

Форма розрахунку

обсягу відшкодування різниці між вартістю економічно-обґрунтованого тарифу та вартістю фактично 

застосованого розміру пред'явленого до сплати споживачам в опалювальному періоді 2020-2021 років



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 листопада 2021 року м. Корюківка № 516 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Про затвердження та надання 

містобудівних умов та обмежень 

для проєктування об’єкта будівництва 
 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» та додані до нього 

документи, відповідно до п.п. 9 п. «а» ч. 1 ст. 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», абз. 4 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про основи 

містобудування», ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити та надати містобудівні умови та обмеження для проектування 

об’єкта будівництва: 

«Будівництво міських очисних споруд біологічної очистки господарсько-

побутових стічних вод в м. Корюківка Чернігівської області загальною 

продуктивністю 500 м.куб. на добу».  

 

2. Зобов’язати замовника: 

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 проекту для 

об’єкта будівництва та провести його експертизу згідно з законодавством 

України. 

2.3. Звернутися до відповідних органів державного архітектурно-

будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право 

на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів. 

 

 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 


