
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 04.02.2022 р. № 18 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд 

виконавчого комітету Корюківської міської ради 

на 08.02.2022 року 

 

1. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

2. Про виключення з мережі одержувачів бюджетних коштів міського 

бюджету. 

3. Про затвердження розрахунків обсягів відшкодування різниці між 

вартістю економічно – обґрунтованого тарифу та вартістю фактично 

застосованого розміру пред’явленого до сплати споживачам. 

4. Про проведення конкурсу з визначення виконавця з надання послуг з 

вивезення побутових відходів. 

5. Про затвердження звіту про оцінку майна. 

6. Про затвердження умов продажу незавершеного будівництва, житлового 

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

р-н., м. Корюківка, вул. Бульварна, буд. 43. 

7. Про встановлення статусу дітей, позбавлених батьківського піклування. 

8. Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав. 

9. Про затвердження штатних розписів. 

10. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень для 

проектування об’єкта будівництва. 

11. Про погодження калькуляції вартості послуг КП «Корюківкаводоканал». 

12.  Про надання допомоги на поховання. 

13. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав. 

14. Про погодження цін на лісопродукцію та пиломатеріали. 

15. Про оренду майна міської комунальної власності. 

16. Про погодження придбання комунальним підприємством транспортного 

засобу. 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 лютого 2022 року м. Корюківка № 35 

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 
      

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

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

міської ради восьмого скликання від 10.12.2021 року № 4-10/VIII «Про бюджет 

Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000)», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 

60000,00 грн.  

 

2. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» по 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 60000,00 грн.  

 

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 десятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIII «Про бюджет Корюківської 

міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 25507000000)». 

 

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 
 

08 лютого 2022 року м. Корюківка № 36 

 

Про виключення з мережі одержувачів 

бюджетних коштів міського бюджету 
      

Розглянувши лист голови ОСББ «М.Р.І.Я» Тьоми Т.А. щодо відмови в 

отримання коштів з міського бюджету, керуючись ст. 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Виключити Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«М.Р.І.Я», що знаходиться за адресою м. Корюківка, вул. Шевченка, 115, з 

мережі одержувачів бюджетних коштів з бюджету Корюківської міської 

територіальної громади. 

 
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 
 

08 лютого 2022 року м. Корюківка № 37 

 

Про затвердження розрахунків  

обсягів відшкодування різниці  

між вартістю економічно –  

обґрунтованого тарифу та вартістю  

фактично застосованого розміру  

пред’явленого до сплати споживачам  
 

Розглянувши протокол № 1 засідання Комісії з узгодження обсягів втрат, 

зумовлених різницею між розмірами економічно обґрунтованих та 

застосованих тарифів на послуги постачання теплової енергії для потреб 

населення Корюківської міської територіальної громади в опалювальному 

періоді 2021-2022 років від 25.01.2022 року, розрахунки обсягу відшкодування 

різниці між вартістю економічно – обґрунтованого тарифу та вартістю 

фактично застосованого розміру пред’явленого до сплати споживачам в 

жовтні–грудні 2021 року, відповідно до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 19.11.2021 року № 515 «Про встановлення 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання 

теплової енергії Акціонерному товариству «Облтеплокомуненерго» для потреб 

населення», відповідно до ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», 

керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити розрахунки обсягу відшкодування різниці між вартістю 

економічно – обґрунтованого тарифу та вартістю фактично застосованого 

розміру пред’явленого до сплати споживачам в жовтні – грудні 2021 року 

подані АТ «Облтеплокомуненерго» на загальну суму 2018819,64 грн. 

 

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

забезпечити фінансування видатків в сумі визначеній в пункті 1 даного 

рішення. 



3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради (Кожема О.М.) здійснити перерахунок коштів у сумі 2018819,64 грн. на 

наступні реквізити: р/р UA783052990000026005036303111 у АТ КБ 

«Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 03357671, ІПН 033576725269, 

Свідоцтво платника ПДВ 200054283, отримувач Акціонерне товариство 

«Облтеплокомуненерго». 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 

 

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 
 

08 лютого 2022 року м. Корюківка № 38 

 

Про проведення конкурсу 

з визначення виконавця  

з надання послуг з вивезення 

побутових відходів 
 

На виконання рішення шістнадцятої сесії Корюківської міської ради 

шостого скликання від 10.01.2013 року «Про затвердження Переліку житлово-

комунальних послуг у житловому фонді м. Корюківка, право на здійснення 

яких виборюється на конкурсних засадах», враховуючи рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 30.03.2021 року № 146 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з 

вивезення побутових відходів на території населених пунктів Корюківської 

міської територіальної громади», керуючись ст. 351 Закону України «Про 

відходи», постановами Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 року № 1070 

«Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» та 

від 16.11.2011 року № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових 

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

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Конкурсній комісії Корюківської міської ради з проведення конкурсу з 

визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів в межах 

м. Корюківки відповідно до вимог чинного законодавства та вищезазначених 

рішень міської ради та її виконавчого комітету провести відповідний конкурс в 

термін до 15 березня 2022 року. 

 

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                                                                            Ратан АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 лютого 2022 року м. Корюківка № 39  

 

Про затвердження звітів про  

оцінку майна 
 

 

Розглянувши звіти про оцінку майна: нежитлові приміщення загальною 

площею 386,7 кв.м. на І та ІІ поверхах нежитлової  будівля, що знаходиться за 

адресою: Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка, вул. 

Вокзальна, буд. 9, та житлова квартира №51, загальною площею – 24,4 кв.м., 

що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, м. 

Корюківка, вул. Зарічна, буд. 1, 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», виконавчий комітет 

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлові приміщення загальною 

площею 386,7 кв.м. на І та ІІ поверхах нежитлової  будівля, що знаходиться за 

адресою: Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка,                         

вул. Вокзальна, буд. 9, виконаний суб’єктом оціночної діяльності - Приватне 

підприємство «Десна-Експерт-М». Згідно звіту ринкова вартість майна для 

цілей оренди, станом на 25.01.2022 року, становить 1 031 351,67 грн (один 

мільйон тридцять одна тисяча триста п’ятдесят одна гривня 67 коп.) без 

врахування ПДВ.  

 
2. Затвердити звіт про оцінку майна: житлова квартира №51, що 

знаходиться за адресою: Чернігівська область, Корюківський район,                            

м. Корюківка, вул. Зарічна, буд. 1, виконаний суб’єктом оціночної діяльності - 

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

майна для цілей бухгалтерського обліку, станом на 19.01.2022 року, становить 

170 519,00 грн (сто сімдесят тисяч п’ятсот дев’ятнадцять гривень 00 коп.) без 

врахування ПДВ.  

 



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 
 

08 лютого 2022 року м. Корюківка № 40 

 

Про затвердження умов продажу  

незавершеного будівництва, житлового будинку, 

що розташований за адресою:  

Чернігівська обл., Корюківський р., 

м. Корюківка, вул. Бульварна, буд. 43  
 

Розглянувши акт обстеження незавершеного будівництва (опис об’єкта) від 

31.01.2022 року, довідку від 20.01.2022 року № 23/01-22, видану КП «РАМПА», 

протокол аукціонної комісії від 02.02.2022 року щодо умов продажу об’єкта малої 

приватизації, на виконання рішення двадцять п’ятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 19.07.2019 року № 5-25/VIІ «Про включення нового об’єкта 

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

2019 році», рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 25.01.2022 року № 12-12/VIІI «Про продовження приватизації об’єкта 

малої приватизації», 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 акт обстеження незавершеного будівництва (опис об’єкта) – 

незавершене будівництво, житловий будинок, розташований за адресою: 

Чернігівська область, Корюківський район, м.Корюківка, вул. Бульварна, буд. 43, 

від 31.01.2022 року, що додається. 

 



2. Затвердити умови продажу об’єкта малої приватизації – незавершене 

будівництво, житловий будинок, розташований за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, м.Корюківка, вул. Бульварна, буд. 43, розроблені аукціонною 

комісією, що додаються. 

 

3. Затвердити текст інформаційного повідомлення про продаж на 

електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – незавершене будівництво, 

житловий будинок, розташований за адресою: Чернігівська область, Корюківський 

район, м.Корюківка, вул. Бульварна, буд. 43, що додається. 

 

4. 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.  

 

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                                                                  Ратан АХМЕДОВ 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

08 лютого 2022 року № 40 

 

 

Умови продажу об’єкта малої приватизації – незавершене будівництво, 

житловий будинок,  розташований за  адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, м.Корюківка,  вул. Бульварна, буд. 43. 
 

Інформація про об'єкт приватизації: 
 

Найменування об’єкта приватизації: незавершене будівництво, житловий 

будинок. 

Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Корюківський р., м.Корюківка, вул. 

Бульварна, буд. 43. 

Опис об’єкта: А-житловий будинок. Загальна площа 634 кв.м., будівельний об’єм 

5275,14 куб.м. Матеріал стін: цегла. Поверхів – два. Відсоток готовності 

конструктивних елементів: фундамент-100%; стіни-60%; перегородки- 60%; 

перекриття-30%; покрівля-20%. Віконні та дверні блоки, інженерне обладнання, 

зовнішне та внутрішне оздоблення - відсутні. Рік початку будівництва-1986.   

Під час поточного обстеження об’єкта встановлено:  

фундамент  тріщини у цокольній частині, осідання ділянок, часткове руйнування  

стіни  наскрізні тріщини в стінах та  перемичках і під отворами, випадання 

цегли послаблення і часткове руйнування кладки 

перегородки  наскрізні тріщини в стінах, випадання цегли послаблення і часткове 

руйнування кладки 

перекриття  глибокі поперечні тріщини, оголення арматури, прогин та випадання 

плит 

покрівля  повне руйнування покрівлі 

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,2442 га., 

кадастровим номером 7422410100:01:002:0359. 

План будівлі: технічний паспорт на об’єкт незавершеного будівництва. 

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: 

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


Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні: 943 924,50 грн. (дев’ятсот сорок 

три тисячі дев’ятсот двадцять чотири гривні 50 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 94 392,45 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 9 439,25 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: 471 962,25 грн (чотириста сімдесят одна тисяча дев’ятсот 

шістдесят дві гривні 25 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 47 196,23 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 4 719,62 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: 471 962,25 грн (чотириста сімдесят одна тисяча дев’ятсот 

шістдесят дві гривні 25 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 47 196,23 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 4 719,62 грн.  

Кількість кроків: 90. 

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. 

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


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-2019-07-26-000002-1 

 

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

20 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення в ЕТС. 

 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають 

право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2. 
 

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

системи Прозорро. Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків 

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

 

  

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


ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

08 лютого 2022 року № 40 

 

 

Інформаційне повідомлення  

про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – 

незавершене будівництво, житловий будинок,  розташований за адресою: 

Чернігівська область, Корюківський район, м.Корюківка, вул. Бульварна, буд. 43  
 

Інформація про об'єкт приватизації: 

 
Найменування об’єкта приватизації: незавершене будівництво, житловий 

будинок. 

Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Корюківський р., м.Корюківка, вул. 

Бульварна, буд. 43. 

Опис об’єкта: А-житловий будинок. Загальна площа 634 кв.м., будівельний об’єм 

5275,14 куб.м. Матеріал стін: цегла. Поверхів – два. Відсоток готовності 

конструктивних елементів: фундамент-100%; стіни-60%; перегородки- 60%; 

перекриття-30%; покрівля-20%. Віконні та дверні блоки, інженерне обладнання, 

зовнішне та внутрішне оздоблення - відсутні. Рік початку будівництва-1986.   

Під час поточного обстеження об’єкта встановлено:  

фундамент  тріщини у цокольній частині, осідання ділянок, часткове руйнування  

стіни  Наскрізні тріщини в стінах та  перемичках і під отворами, випадання 

цегли послаблення і часткове руйнування кладки 

перегородки  наскрізні тріщини в стінах, випадання цегли послаблення і часткове 

руйнування кладки 

перекриття  глибокі поперечні тріщини, оголення арматури, прогин та випадання 

плит 

покрівля  повне руйнування покрівлі 

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,2442 га., 

кадастровим номером 7422410100:01:002:0359. 

План будівлі: технічний паспорт на об’єкт незавершеного будівництва. 

План та фотографічне зображення об’єкта приватизації: додаються. 

 

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.  

 

Інформація про електронний аукціон: 

1. Аукціон без умов: 



Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні: 943 924,50 грн. (дев’ятсот сорок 

три тисячі дев’ятсот двадцять чотири гривні 50 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 94 392,45 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 9 439,25 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: 471 962,25 грн (чотириста сімдесят одна тисяча дев’ятсот 

шістдесят дві гривні 25 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 47 196,23 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 4 719,62 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: 471 962,25 грн (чотириста сімдесят одна тисяча дев’ятсот 

шістдесят дві гривні 25 копійок)  

Розмір гарантійного внеску: 47 196,23 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 4 719,62 грн.  

Кількість кроків: 90. 

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 

08.02.2022 року № 40 «Про затвердження умов продажу незавершеного 

будівництва, житлового будинку,  що розташований за  адресою: Чернігівська 

область, Корюківський район, м.Корюківка, вул. Бульварна, буд. 43». 

 

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 

Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2019-07-26-000002-1 

 

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


 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

08 лютого 2022 року м. Корюківка                       № 41 

 

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.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», з метою соціального 

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

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:   
 

1. Встановити статус дітей, позбавлених батьківського піклування, на 

підставі рішення Корюківського районного суду Чернігівської області від 

21.12.2021 року по справі № 736/1790/21 (номер провадження 2/736/542/21) про 

відібрання у ХХХХ дітей без позбавлення її батьківських прав та 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: 

1.1. Малолітній ХХХХ, ХХХХ року народження; 

1.2. Неповнолітній ХХХХ, ХХХХ року народження; 

1.3. Неповнолітній ХХХХ, ХХХХ року народження. 

 

2. Встановити статус дитини, позбавленої батьківського піклування, на 

підставі рішення Корюківського районного суду Чернігівської області від 

22.12.2021 року по справі № 736/1376/21 (номер провадження 2/736/458/21) про 

позбавлення батьківських прав ХХХХ та витягу 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: 

2.1. Малолітній ХХХХ, ХХХХ року народження. 



 

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

реалізації права дітей, зазначених у пунктах 1, 2 даного рішення, на сімейне 

виховання. 

 

4. 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 
 

08 лютого 2022 року м. Корюківка                       № 42 

 

Про затвердження висновку  

про доцільність позбавлення  

батьківських прав 
 

Розглянувши пропозиції Комісії з питань захисту прав дитини при 

Корюківській міській раді від 08.02.2022 року та представлені документи, 

керуючись Законом 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, ХХХХ року народження, та ХХХХ, ХХХХ року народження, які 

зареєстровані по вул. ХХХХ в с. Домашлин Корюківського району Чернігівської 

області, відносно їх 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 
 

08 лютого 2022 року м. Корюківка № 43  

 

Про затвердження штатних розписів 
 

Розглянувши клопотання комунальних підприємств Корюківської міської 

ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити з 01 лютого 2022 року штатний розпис Районного 

комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс», що додається. 

1.1. Вважати таким, що втратив чинність з 01 лютого 2022 року пункт 1.1. 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 30.11.2021 року     

№ 537 «Про затвердження структури та штатних розписів». 

 

2. Затвердити з 01 лютого 2022 року штатний розпис Комунального 

підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради, що додається. 

2.1. Вважати таким, що втратив чинність з 01 лютого 2022 року пункт 1.2. 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 24.12.2021 року  

№ 591 «Про затвердження структури та штатних розписів». 

 

3. Затвердити з 01 лютого 2022 року штатний розпис Комунальному 

некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради, що 

додається. 

 

4. Затвердити з 03 лютого 2022 року штатний розпис Комунальному 

некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради, що 

додається. 

 



5. Погодити Комунальному некомерційному підприємству «Корюківська 

центральна районна лікарня» Корюківської міської ради створення окремого 

структурного підрозділу – відділу з інфекційного контролю. 

5.1. Затвердити з 01 лютого 2022 року штатний розпис Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради, що додається. 

5.2. Вважати таким, що втратив чинність пункт 3.1. рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 30.11.2021 року № 537 «Про 

затвердження структури та штатних розписів». 

 

6. 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 
 

08 лютого 2022 року м. Корюківка № 44 

 

Про затвердження та надання 

містобудівних умов та обмежень 

для проектування об’єкта будівництва 

 

Розглянувши звернення Жоголко Ірини Анатоліївни та додані до нього 

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

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

діяльності», керуючись пп. 9 п. «а» ч. 1 ст. 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити та надати містобудівні умови та обмеження для проектування 

об’єкта будівництва: 

«Реконструкція власного нежитлового приміщення (квартира №3) по вулиці 

Шевченка, 75 в м. Корюківка Чернігівської області під аптеку з влаштуванням 

окремого входу за рахунок власної площі». 

 

2. Зобов’язати замовника: 

2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення проектованого об’єкта.  

2.2. Отримати вихідні дані на проектування 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. Виконанням даного рішення покласти на начальника Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства Корюківської міської 

ради – головного архітектора Лихотинську Л.А. 

 

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 
 

08 лютого 2022 року м. Корюківка № 45 

 

Про погодження калькуляції 

вартості послуг КП «Корюківкаводоканал»  
 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» щодо затвердження 

вартості тракторних послуг, що надаються підприємством, керуючись ст.ст. 28, 

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

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити калькуляцію вартості однієї години послуги трактора МТЗ-892 

Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради 

при роботі з навісним обладнанням, 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 
 

08 лютого 2022 року м. Корюківка № 46 

 

Про надання допомоги на поховання 
 

Розглянувши заяву Назаренка Д.В. 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 виконавчого комітету 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) 

Назаренку Дмитрію Володимировичу (вул. ХХХХ, с. Наумівка Корюківського 

району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ, що здійснив поховання Назаренка Віктора 

Петровича, безробітного, який помер 21.01.2022 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 
 

08 лютого 2022 року м. Корюківка № 47 

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради з нагоди  

Дня вшанування учасників бойових дій  

на території інших держав 
 

Розглянувши подання Корюківської районної спілки ветеранів Афганістану 

(воїнів-інтернаціоналістів), керуючись Положенням про відзнаки Корюківської 

міської ради, затвердженим рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 09.11.2021 року № 49-9/VIII, ст.ст. 42, 59 Закону України 

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

 

ВИРІШИВ: 
 

1. З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав, за мужність і професіоналізм, проявлені при виконанні військового 

обов’язку, вагомий внесок у розвиток ветеранського руху, нагородити Почесною 

грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги                    

у розмірі 300,00 грн (триста гривень 00 копійок) кожному: 

- Савченка Івана Михайловича – жителя м. Корюківка, учасника бойових дій 

в Афганістані; 

- Товстонога Юрія Олексійовича – жителя с. Олександрівка, учасника 

бойових дій в Афганістані; 

- Чіаурелі Анатолія Михайловича – жителя м. Корюківка, учасника бойових 

дій у Чехословаччині. 

Підстава: подання Корюківської районної спілки ветеранів Афганістану 

(воїнів-інтернаціоналістів) від 28.01.2022 року вх. №53/04-02. 

 

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

профінансувати кошти в сумі 900,00 грн (дев’ятсот гривень 00 копійок) для 

виплати матеріальної допомоги та в сумі 210,00 грн (двісті десять гривень 00 

копійок) 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                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

08 лютого 2022 року м. Корюківка № 48 

 

Про погодження цін на  

лісопродукцію та пиломатеріали 
 

Розглянувши клопотання РКСЛП «Корюківкаліс» та додані до нього 

матеріали, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет 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 лютого 2022 

року. 

1.2. З 01 лютого 2022 року рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 20.07.2021 року № 308 «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                                                                              Ратан АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 лютого 2022 року м. Корюківка № 49     

 

Про оренду майна 

міської комунальної власності  
 

Розглянувши заяву ГО «Спортивний клуб «Сила» від 31.01.2022 року        

№ 54/04-02, лист КНП «Корюківська ЦРЛ» від 04.02.2022 року № 03-05/97, 

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. Внести зміни до Договору оренди від 17.06.2015 року нерухомого майна, 

що належить до комунальної власності, а саме: приміщення підвалу загальною 

площею 89,0 кв.м. під педіатричним відділенням нежитлової будівлі – корпус 

ЦРЛ за адресою: Чернігівської області, м. Корюківка, вул. Шевченка, 101, 

укладеного з Громадською організацією «Спортивний клуб «Сила», 

встановивши тимчасово, а саме на період з 01 лютого по 1 травня 2022 року, 

графік погодинного використання орендованого майна у будні дні – середа та 

п’ятниця з 16 до 18 години. 

 

2. Виконавчому апарату міської ради (Долбіній Л.М.), КНП «Корюківська 

ЦРЛ» (Коленченко Н.О.) 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 

 

08 лютого 2022 року м. Корюківка № 50     

 

Про погодження придбання  

комунальним підприємством 

транспортного засобу 
 

Розглянувши клопотання КП «Убідьське» щодо надання дозволу на 

придбання транспортного засобу від 01.02.2022 року № 08, з метою 

забезпечення діяльності підприємства, якісного та вчасного надання ними 

послуг, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити Комунальному підприємству «Убідьське» Корюківської 

міської ради (ЄДРПОУ 31161238) проведення процедури закупівлі трактора 

МТЗ 82,1 (або еквівалент). 

  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

 
 


