
                                                                                   
 

 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(одинадцята  сесія сьомого скликання) 

 
29  листопада 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про підтримку Звернення Верховної Ради  
України до Організації Об’єднаних Націй,  
Європейського Парламенту, Парламентської  
Асамблеї Ради Європи, Парламентської  
Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ,  
Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних 
парламентів держав світу про визнання  
Російської Федерації державою-агресором 
 
    
 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  

міська рада в и р і ш и л а : 
 
 1.Підтримати Звернення Верховної Ради України до Організації 
Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради 
Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, 
Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про 
визнання Російської Федерації державою-агресором, затверджене Постановою 
Верховної Ради України від 27 січня 2015 року №129-VIII.  
 
 2.Доручити секретарю   міської ради  Олійник  С.О.  направити дане 
рішення до Верховної Ради України.  
 
  
Секретар  міської  ради       С.О.Олійник  



                                                                                      
 

 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(одинадцята  сесія сьомого скликання) 

 
29  листопада 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про  розробку  Програми по  
забезпеченню  житлом  родин загиблих   
учасників АТО – жителів  м.Корюківки 
 
 
 Розглянувши пропозиції  депутата Корюківської міської ради Милейка 
Сергія   Олександровича, враховуючи рекомендації постійної комісії міської 
ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та  регламенту, 
керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Доручити виконавчому апарату Корюківської міської ради розробити 
та подати на затвердження чергової сесії міської ради Програму  по 
забезпеченню  житлом  родин загиблих  учасників АТО – жителів  
м.Корюківки. 
 
 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. 
 
 
Секретар  міської  ради      С.О.Олійник  
 



 
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(одинадцята сесія сьомого скликання) 

 
  

29  листопада   2016 року  
м.Корюківка     
                                                                  
Про внесення змін до рішення  
третьої сесії Корюківської 
міської ради сьомого скликання 
 від  29 січня  2016 року 
«Про міський  бюджет на 2016 рік» 
 
         Розглянувши  рішення виконавчого комітету  Корюківської міської ради 
№ 327 від 07 листопада 2016 року « Про використання додаткової субвенції»,         
№ 333 від 23 листопада 2016 року «Про уточнення коштів за рахунок 
перевиконання міського бюджету за 10 місяців 2016 року та спрямування їх 
за видами витрат», № 334 від 23 листопада 2016 року « Про субвенцію з 
державного бюджету на здійснення заходів соціально-економічного розвитку 
окремих територій» (зі  змінами), рекомендації постійної комісії міської ради 
з питань  власності, бюджету, соціально-економічного та  культурного 
розвитку міста, керуючись ст.26 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
 

міська рада вирішила: 
 
1.    Внести зміни  та доповнення до рішення міської ради від  29 січня              
2016 року «Про міський бюджет на 2016 рік» , а саме : пункти 1,5,16 рішення 
викласти новій редакції :  
        «1. Визначити на 2016 рік : 
- доходи міського бюджету у сумі 22218,2тис.грн., в тому числі доходи 
загального  фонду міського бюджету 21025,5тис.грн., доходи спеціального 
фонду міського бюджету 1192,7 тис. грн. згідно з додатком  №1  цього 
рішення; 

 
- видатки міського бюджету  у сумі 24306,2 тис. грн., в тому числі 
видатки загального фонду  міського бюджету 16200,5 тис. грн., видатки 



спеціального фонду міського бюджету  8105,7 тис.грн.згідно з додатком №3  
цього рішення; 
 
- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 6838,00 тис. грн. 
згідно з додатком №2   цього рішення ; 
 
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 6838,0 тис. грн. 
згідно з додатком №2 цього рішення; 
 
-    установити розмір внутрішнього фінансування  міського бюджету     
по загальному фонду у сумі 2108,0 тис. грн.,  по спеціальному фонду  у    сумі  
75,0 тис. грн. в т.ч. бюджет розвитку 60,0 тис. грн. за рахунок  залишків 
коштів, що склалися на 01.01.2016 року    згідно  з додатком № 2 цього 
рішення; 
  
- надання кредитів  із загального фонду міського бюджету –              
20,0 тис. грн. згідно з додатком № 6 цього рішення.    
 
 « 5.Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію 
державних та регіональних галузевих програм на  загальну суму    
15417,5тис.грн  (додаток №4).» 
 
 «16. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною» 
         
2. Доповнити рішення пунктом 5.1  наступного змісту: «Затвердити на     
2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №7 до цього      
рішення». 
 
3.Додатки 1, 2,3,4,5  рішення третьої сесії Корюківської міської  ради сьомого 
скликання від 29 січня  2016 року  «Про міський бюджет на 2016 рік»   
викласти у новій редакції (додаються ).  
        
4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію     
міської ради з питань власності,бюджету, соціально-економічного та   
культурного розвитку міста. 
 
      
Секретар міської ради                                                        С.О.Олійник 



Додаток   1
до рішення 11 сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 29.11.2016 року
"Про внесення змін до рішення  третьої сесії
Корюківськоїміської ради сьомого скликання 
"Про міський бюджет на 2016 рік"

Доходи  міського бюджету на 2016 рік

Всього в т.ч.бюджет 
розвитку

Податкові надходження 10000000 13860900 13760900 100000 0

Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 
збільшення ринкової вартості 11000000 15100 15100 0 0

Податок на прибуток підприємств 11020000 15100 15100 0 0

1 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності

11020200 15100 15100

Рентна плата та плата за  використання інших 
природних ресурсів 13000000 41000 41000 0 0

2 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 13010200 41000 41000

Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 4878000 4878000 0 0

3 Акцизний податок з реалізації суб’єктами госп. роздр. торг. 
підакцизних товарів

14040000 4878000 4878000

Місцеві податки 18000000 8826800 8826800 0 0
4 Податок на майно 18010000 4576900 4576900 0 0

4.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. діл. з юр.ос. 
(житлової нерухомості)

18010100 2300 2300

4.2 Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. діл. з фіз. ос. 
(житлової нерухомості)

18010200 4600 4600

4.3 Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. діл. з фіз. ос. 
(нежитлової нерухомості)

18010300 0 0

4.4 Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. діл. з юр. ос. 
(нежитлової нерухомості)

18010400 286000 286000

4.5 Земельний податок з юридичних осіб 18010500 1248000 1248000

4.6 Орендна плата з юридичних осіб 18010600 2523000 2523000

4.7 Земельний податок з фізичних осіб 18010700 63000 63000
4.8 Орендна плата з фізичних осіб 18010900 350000 350000

4.9 Транспортний податок з фізичних осіб 18011000 75000 75000

4.10 Транспортний податок з юридичних осіб 18011100 25000 25000

5 Туристичний збір 18030000 3400 3400

5.1 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 18030100 0

5.2 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 18030200 3400 3400

6 Єдиний податок 18050000 4246500 4246500
6.1 Єдиний податок з юридичних осіб 18050300 262000 262000

6.2 Єдиний податок з фізичних осіб 18050400 3945800 3945800

6.3 Єдиний податок з с/г товаровиробників 18050500 38700 38700

Інші податки та збори 19000000 100000 0 100000 0

Екологічний податок 19010000 100000 100000
Надходження від викидів забр. речовин в атмосферне 
повітря стац. джер. забруднення 19010101 67000 67000

Надходження від скидів забр. речовин безпосередньо у 
водні об'єкти 19010201 2000 2000

Надходження від розміщення відходів у спец. відведених 
для цього місцях чи на об'єктах 19010301 31000 31000

№ п\п Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Код Всього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд



Неподаткові надходження 20000000 1373100 281100 1092000 470000

Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 3100 3100 0 0

7
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 
підприємств

21010300 3100 3100

8 Адміністративні штрафи 21081100 0

Адміністративні збори та платежі,доходи від 
некомерційної господарської діяльності 22000000 258000 258000 0 0

Плата за надання адміністративних послуг 22010000 56000 56000 0 0

9 Плата за надання інших адміністративних послуг 221012500 56000 56000

Надходження від орендної плати за корист. ціл. 
майн.компл. та ін.державним майном

22080000 105000 105000 0 0

10
Надходження від орендної плати за корист. ціл. 
майн.компл. та ін.майном, що перебуває в комунальній  
власності

22080400 105000 105000

11 Державне мито 22090000 97000 97000

11.1
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 
оформлення документів, у т.ч. за оформ.док. на спадщину і 
дарування

22090100 24000 24000

11.2 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням 
паспортів 

22090400 73000 73000

Інші неподаткові надходження 24000000 490000 20000 470000 470000
12 Інші надходження 24060300 20000 20000

13 Надходження коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури нас. пункту

24170000 470000 470000 470000

Власні надходження бюдж. установ 25000000 622000 622000
Плата за послуги, що надаються бюдж. установами 25010000 470000 470000

14 Плата за послуги, що надаються бюдж. установами згідно з 
функ.повноважень 25010100 470000 470000

15 Надходження від господ. діяльності 25010200 0

16 Кошти, що отримуються бюджетними установами від 
реалізації майна 25010400 0

Інші джерела власних надходжень бюдж. установ 25020000 152000 152000

17 Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані 
бюджетними установами 25020100 152000 152000

18 Кошти, що отримуються бюдж. уст. на виконання окремих 
доручень 25020200

Доходи від операцій з капіталом 30000000 0 0 0 0
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 33000000

Офіційні трансферти 40000000 6983500 6983500 0 0
Від органів державного управління 41000000 6983500 6983500

19 Інші субвенції 41035000 5249500 5249500

20 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих  територій 410345003 1400000 1400000

21 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів ВР 
АРК, місцевих рад та сільських, селищних міських голів 41037000 334000 334000

Цільові фонди 50000000 700 0 700 0
21 Цільові фонди, утворені органами місц. самоврядування 50110000 700 700

22218200 21025500 1192700 470000

Секретар міської ради                      С.О.Олійник

Всього доходів



Додаток   2
до рішення 11 сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 29.11.2016 року
"Про внесення змін до рішення  третьої сесії
Корюківськоїміської ради сьомого скликання 
"Про міський бюджет на 2016 рік"

ФІНАНСУВАННЯ      МІСЬКОГО      БЮДЖЕТУ     НА     2016    РІК
грн.

1 3
200000 2108000
208000 2108000
208100 2108000

208400 0

2108000

600000 2108000
602000 2108000

602100 2108000

602400 0

2108000

Секретар міської ради                                                                                     С.О.Олійник

6898000-4805000

75000 600002033000
6913000 6898000

6838000

6898000

КОД Назва Разом Загальний 
фонд

6

6898000
6898000

-6838000

4

-4805000
-4805000

-4805000

-4805000

6913000
6913000

6838000

6913000

6838000

6913000

75000

Фінансування за активними операціями
Зміна обсягів бюджетних коштів  

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку(спеціального фонду)

На початок періоду 2033000

-6838000

-4805000

2
Внутрішнє фінансування

На початок періоду

Всього за типом кредитора 

Кошти,що передаються   із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку(спеціального фонду)

Зміна обсягів готівкових коштів на рахунку міського бюджету

Всього за типом боргового зобов"язання 

60000

                     Спеціальний фонд

Разом у т.ч.бюджет 
розвитку

6913000 6898000

6838000

5



Додаток   3
до рішення 11сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 29.11.2016 року
"Про внесення змін до рішення  третьої сесії
Корюківськоїміської ради сьомого скликання 
"Про міський бюджет на 2016 рік"

    Видатки Корюківського міського бюджету на 2016 рік

код Видатки бюджету за функціо- Видатки спеціального фонду
          з    них з них

                                   комуналь розвитку опл.працкомунал розвитку
                                       послуги послуги
                                         енергонос енергонос

                                       
1 3 4 5 6 7 8(гр9+гр12) 9 10 11 12 13 14 15(гр.3+гр.8)

12
10000 2169500 2169500 1365200 127300 0 43000 0 0 0 43000 43000 43000 2212500

10116 2169500 2169500 1365200 127300 43000 43000 43000 43000 2212500
70000 5377000 5377000 2995700 1227100 0 731000 622000 0 0 109000 109000 109000 6108000

70101 5377000 5377000 2995700 1227100 731000 622000 109000 109000 109000 6108000
09000 Соціальний захист та соціальн 372500 372500 0 372500

090412 Інші видатки на соцзахист населен  351500 351500 0 351500
0 0

091209 21000 21000 0 21000
100000 Житлово-комунальне господ. 5322000 4183000 0 945500 1139000 2469050 0 0 0 2469050 2469050 2439050 7791050

100203 4183000 4183000 945500 1017000 1017000 1017000 987000 5200000

100208 40000 40000 40000 40000 40000

100302 1139000 1139000 1412050 1412050 1412050 1412050 2551050
0

110000 178000 178000 0 0 0 0 0 178000

110103 178000 178000 178000
130200 Підтримка гром орган  фізку 40500 40500 0 40500

льтурно-спортивн спрям 0 0

130201 40500 40500 0 40500

нальною структурою

Культура і мистецтво

Фінансова підтримка 
гром.орг.інвал.і ветеранів

Органи місцевого  
самоврядування    

Державне управління

Освіта                          

Видатки на впровадження 
засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та 
теплової енергії  

Видатки загального фонду
            з   них

 Комбінати комунальних 
підприємств, районні виробничі 
об'єднання та інші підприємства, 
установи та організації житлово-
комунального господарства  

опл.праці
видатки 

споживання всього

Благоустрій міста      

2

бюджет 
розвитку ка

пі
та

ль
ні

 
ви

да
тк

и 
за

 
ра

ху
но

к 
ко

ш
ті

в,
щ

о 
пе

ре
да

ю
ть

ся
 

із
 з

аг
ал

ьн
ог

о 
ф

он
ду

разом

                                                                                          (грн.)

всього
 видатки 
спожива

ння

Дошкільні заклади освіти

Філармонії,музичні колективи і 
ансамблі та інші мистецькі 
заклади та заходи

Проведення навчально-
тренувальних зборів і змагань



1 3( гр4+гр7 4 5 6 7 8(гр9+гр12) 9 10 11 12 13 14 15(гр.3+гр.8)
150000 Будівництво                      0 0 0 4326950 0 0 0 4326950 4326950 4126950 4326950

150202 150000 150000 150000 110000 150000
150101 2652000 2652000 2652000 2512000 2652000

150122 1524950 1524950 1524950 1504950 1524950

160000 100000 55000 0 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 100000
160101 Землеустрій 100000 55000 45000 100000

170000 Транспорт,дорожнє господа 0 0
рство,зв'язок,телекомуніка 0 0

120000 0 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 120000
170101 Регулювання цін на послуги 120000 120000 0 120000

місцевого автотранспорту 0 0
180000 420000 420000 420000 120000 420000

180409 420000 420000 420000 120000 420000
240000 Державні цільові фонди 115700 115700 115700

240604 100000 100000 100000
240900 15700 15700 15700
250000 Видатки не віднесені до 0 0

524000 524000 0 524000
250404 190000 190000 0 190000

250203 334000 334000 0 334000
14203500 12799500 4360900 2299900 1349000 8105700 737700 0 0 7368000 7368000 6838000 22309200

1997000 1997000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1997000
250380 1947000 1947000 0 1947000

250344 50000 50000 0 50000
Всього   видатків       16200500 14796500 4360900 2299900 1349000 8105700 737700 0 0 7368000 7368000 6838000 24306200

Секретар  міської ради                                                                                          С.О.Олійник

Інші послуги, пов'язані з економічн  

Інвестиційні проекти
Сільське і лісове 
господарство,рибне 
господарство та мисливство

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіонів

Разом   видатків       
Міжбюджетні трансферти

Цільові фонди        

основних груп

Проведення виборів депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів

Інші видатки

Інші субвенції

2

ції та інформатика

Внески органів влади АРК та органів 
місцевого самоврядування в статутні 
фонди суб'єктів підприємницької діяльності 

Інша діяльність у сфері  охорони 
навколишнього природного 
середовища

Капітальні вкладення 

Розробка схем та проектних рішень 
масового застосування  



Додаток   4
до рішення 11 сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 29.11.2016 року
"Про внесення змін до рішення  третьої сесії
Корюківськоїміської ради сьомого скликання 
"Про міський бюджет на 2016 рік"

                                                                 Перелік  місцевих  програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
                                                                                     міського бюджету у 2016 році

Код 
тимчасової 
відомчої 
класифіка
ції 

 

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих 
бюджетів

Найменування програми Сума Найменува
ння 
програми

сума Разом

1 2 3 4 5 6 7

90412 Інші видатки на соціальний захист 
населення

«Соціальний захист  окремих категорій населення на 
2016 рік» 25000 25000

90412 Інші видатки на соціальний захист 
населення

Програма модернізації систем цілісного майногового 
комплексу по теплопостчанню м.Корюківки 220000 220000

90412 Інші видатки на соціальний захист 
населення

"Підтримка учасників антитерористичної операції та 
членів їх сімей-мешканців м.Корюківки та 
с.Трудовик"

105000 105000

91209 Фінансова підтримка громадських 
організацій інвалідів і ветеранів

«Фінансова підтримка громадських організацій, 
ветеранів, учасників війни та інших категорій 
населення»на 2016 рік

21000 21000

70101 Дошкільні заклади освіти "Програма забезпечення, утримання та розвитку 
матеріально-технічної бази дошкільних закладів 
Корюківської міської ради "

150000 109000 259000

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ «Соціальний захист  окремих категорій населення на 
2016 рік» 8000 8000

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ "Організація та проведення громадських робіт для 
населення м.Корюківка" 40000 40000

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ «Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської 
ради» на 2016рік

3900000 1017000 4917000

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ "Культурно-мистецький розвиток міста та молодь 
Корюківщини "на 2016 рік 5000 5000

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ Програма раціонального використання та охорони 
водних ресурсів 200000 200000

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ "Програма забезпечення пожежної безпеки  на 
території Корюківської міської ради на 2015-2016 
роки"

20000 20000

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ Міська програма  запобігання  бездомного утримання 
та розмноження бродячих собак на території 
Корюківськоїміської ради на 2016-2017 роки

10000 10000

100208 Видатки на впровадження засобів обліку 
витрат та регулювання споживання води 
та теплової енергії  

Міська програма "Програма фінансової підтримки  
ОСББ на 2016 рік" 40000 40000

100302  Комбінати комунальних підприємств, 
районні виробничі об'єднання та інші 
підприємства, установи та організації 

   

"Створення чи коригування містобудівної 
документації та регулювання земельних відносин на 
2016 рік

6000 6000

100302  Комбінати комунальних підприємств, 
районні виробничі об'єднання та інші 
підприємства, установи та організації 

   

Програма раціонального використання та охорони 
водних ресурсів 200000 200000

110103 Філармонії, музичні колективи і 
ансамблі та інші мистецькі заклади та 
заходи

«Нагородження відзнаками Корюківської міської ради 
на 2016 рік» 65000 65000

110103 Філармонії, музичні колективи і 
ансамблі та інші мистецькі заклади та 
заходи

«Фінансова підтримка громадських організацій, 
ветеранів, учасників війни та інших категорій 
населення»на 2016 рік

26000 26000

110103 Філармонії, музичні колективи і 
ансамблі та інші мистецькі заклади та 
заходи

"Культурно-мистецький розвиток міста та молодь 
Корюківщини "на 2016 рік 87000 87000

130201 Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань(які проводяться 
громадськими організаціями 

  

Міська «Програма розвитку фізичної культури і 
спорту на 2016 рік» 40500 40500

150101 Капітальні вкладення «Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської 
ради» на 2016рік

2441000 2441000

                                                                                                                                                                     (грн.)

Загальний фонд Спеціальний фонд

 Код 
типової 
відомчої 
класифіка
ції 
видатків 

Назва головного розпорядника коштів

100302  Комбінати комунальних підприємств, 
районні виробничі об'єднання та інші 
підприємства, установи та організації 
житлово-комунального господарства  

2345050

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської 
ради» на 2016рік 933000 1412050



150101 Капітальні вкладення "Програма забезпечення, утримання та розвитку 
матеріально-технічної бази дошкільних закладів 
Корюківської міської ради "

211000 211000

150122 Інвестиційні проекти "Програма забезпечення, утримання та розвитку 
матеріально-технічної бази дошкільних закладів 
Корюківської міської ради "

303000 303000

150122 Інвестиційні проекти «Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської 
ради» на 2016рік

1221950 1221950

150202 Розробка схем і проектних рішень 
масового застосування

"Створення чи коригування містобудівної 
документації та регулювання земельних відносин на 
2016 рік

150000 150000

160101 Землеустрій "Створення чи коригування містобудівної 
документації та регулювання земельних відносин на 
2016 рік

100000 100000

170101 Регулювання цін на послуги місцевого 
автотранспорту

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської 
ради» на 2016рік

120000 120000

180409 Внески органів влади АРК та органів 
місцевого самоврядування в статутні 
фонди суб'єктів підприємницької 
діяльності

"Програма розвитку та фінансової підтримки 
комунальних підприємств Корюківської міської ради 
на 2015-2016 роки" 420000 420000

240604 Інша діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного середовища

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської 
ради» на 2016рік

50000 50000

240604 Інша діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного середовища

Програма раціонального використання та охорони 
водних ресурсів 50000 50000

250404 Інші видатки "Членські внески" на 2015 рік

4000 4000

250404 Інші видатки "Створення чи коригування містобудівної 
документації та регулювання земельних відносин на 
2016 рік

140000 140000

250380 Інші субвенції "Програма забезпечення, утримання та розвитку 
матеріально-технічної бази дошкільних закладів 
Корюківської міської ради "

71000 71000

250380 Інші субвенції «Соціальний захист  окремих категорій населення на 
2016 рік» 8000 8000

250380 Інші субвенції «Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської 
ради» на 2016рік

1393000 1393000

250380 Інші субвенції Міська «Програма розвитку фізичної культури і 
спорту на 2016 рік» 25000 25000

250344 Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіонів 

Програма фінансової підтримки Управління 
Державної казначейської служби України у 
Корюківському районі Чернігівської області на 
поліпшення матеріально-технічного стану приміщення 
на 2016 рік

30000 30000

250344 Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіонів 

Міська програма підтримки розвитку Системи дистанційного 
обслуговування клієнтів Казначейства через програмно-
технічний комплекс "Клієнт-Казначейство" та поліпшення 
матеріально-технічного забезпечення Управління Державної 
казначейської служби України у Корюківському районі 
Чернігівської області на 2016 рік

20000 20000

250911 Надання державного пільгового кредиту 
іендивідуальним сільським 
забудовникам

Програма підтримки індивідуального житлового 
будівництва "Власний дім"на 2016-2020 роки на 
території Корюківської міської ради

20000 20000

РАЗОМ 7992500 0 7425000 15417500

           Секретар     міської  ради                                                                                                                       С.О.Олійник 



Додаток   5
до рішення 11 сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 29.11.2016 року
"Про внесення змін до рішення  третьої сесії
Корюківськоїміської ради сьомого скликання 
"Про міський бюджет на 2016 рік"

Перелік об"єктів,які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету розвитку по спеціальному фонду
                             по Корюківській міській раді  у 2016 році

(грн.)

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків/код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування

Код 
функціональн

ої 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
згідно з типовою відомчою\тимчасовою 

класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету

Назва обєкта відповідно до проектно-кошторисної документації;тощо
Загальний обсяг 

фінансування 
будівництва

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об"єктів на 

майбутні роки

Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об"єктів на 
майбутня 

роки

Разом видатків на 
поточний рік

1 2 3 4 5 6 4 8
01 Міська рада

10116 Органи місцевого самоврядування Капітальні видатки 43000
70101 Дошкільні заклади освіти Капітальні видатки 109000

100203 Благоустрій міст,сіл,селищ Капітальні видатки 1017000

100208

Видатки на впровадження засобів обліку 
витрат та регулювання споживання води та 
теплової енергії  Капітальні видатки 40000

100302

 Комбінати комунальних підприємств, районні 
виробничі об'єднання та інші підприємства, 
установи та організації житлово-комунального 
господарства  Капітальні видатки 1412050

150101 Капітальні вкладення Реконструкція тепломереж у м.Корюківка 250000
150101 Капітальні вкладення Реконструкція дороги по вул.Мічуріна 960000

150101 Капітальні вкладення  Реконструкція дорожнього полотна вул.Шевченко 646000
150101 Капітальні вкладення Будівництво майданчика для збору сміття 80000
150101 Капітальні вкладення Реконструкція теплових мереж  в  м.Корюківка 365000
150101 Капітальні вкладення ПКД Реконструкція приміщення ДНЗ №4 "Веселка " 50000
150101 Капітальні вкладення ПКД Реконструкція приміщення ДНЗ №1 "Дельфін" 21000

150101 Капітальні вкладення 

ПКД "Енергоефективна реановація дошкільного 
навчального закладу №4 "Веселка"(утеплення 
фасаду,цоколя) 140000

150101 Капітальні вкладення 

Виготовлення ПКД"Реконструкція адмінприміщення 
Корюківської міської ради під центр надання 
адмінпослуг" 140000

150122 Інвестиційні  проекти
Перерахунок проекту Реконструкції КНС по 
вул.Вокзальна,8 20000

150122 Інвестиційні  проекти Закупівля комунальної те6хніки та обладнання 400000

150122 Інвестиційні  проекти
Закупівля меблів та обладнання для дошкільних 
закладів освіти (ДНЗ №1 та ДНЗ №4) 303000

150122 Інвестиційні  проекти

Закупівля обладнання (дитячих та спортивних 
майданчиків) для облаштування місць для дозвілля на 
прибудинкових теріторіях 196950

150122 Інвестиційні  проекти

Закупівля обладнання (дитячих та спортивних 
майданчиків) для облаштування місць для дозвілля в 
парках та скверах м.Корюківки; обладнання для 
облаштування благоустрою та місць відпочинку; 
закупівля санітарно-технічного обладнання 
(біотуалетів) 605000

150202
Розробка схем та проектних рішень 
масового застосування Розроблення генплану міста 150000

180409

Внески органів влади АРК та органів 
місцевого самоврядування в статутні 
фонди  субєктів підприємницької 
діяльності 

КП "Корюківкаводоканал" придбання та капітальний 
ремонт основних засобів 420000
Всього бюджет розвитку: 7368000

Секретар міської ради                                                               С.О.Олійник



Додаток   6
до рішення 11 сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 29.11.2016 року
"Про внесення змін до рішення  третьої сесії
Корюківськоїміської ради сьомого скликання 
"Про міський бюджет на 2016 рік"

Розподіл надання кредитів з міського бюджету в 2016 році
(грн.)

з них з них

бюджет  
розвит ку

бюджет  
розвит ку

01 Міська рада 20000 20000 20000 20000
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським 
забудовникам 20000 20000 20000 20000

Програма підтримки індивідуального житлового будівництва 
"Власний дім" на 2016-2020 роки на території Корюківської 
міської ради 20000 20000 20000 20000

20000 20000 20000 20000

Секретар міської ради                                          С.О.Олійник

УСЬОГО

Кредитування

Загаль
ний 
фонд

Спеціа
льний 
фонд

Разом
Загаль

ний 
фонд

Спеціа
льний 
фонд

Разом

Код 
тимчасової 

кла-
сифікації 
видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевих 
бюджетів

Код 
функціон

альної 
класифік

ації 
видатків 

та 
кредитув

ання 
бюджету

Найменування згідно з типовою відомчою\типовою 
програмною\тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Надання кредитів

250911 1060



Додаток   7
до рішення 11 сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 29.11.2016 року
"Про внесення змін до рішення  третьої сесії
Корюківськоїміської ради сьомого скликання 
"Про міський бюджет на 2016 рік"

                Міжбюджетні трансферти з міського бюджету на 2016 рік
(грн.)

Секретар міської ради                                          С.О.Олійник

19670001947000
20000
20000ВСЬОГО:

1947000
Разом

Субвенція державному 
бюджету на виконання 
програм соціально-
економічного та 
культурного розвитку 
регіонів

Інша субвенціяНазва бюджету адміністративно-
територіальної одиниці

Районний бюджет 
Державний бюджет

1947000
20000



 
 
                                                            

 
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(одинадцята сесія сьомого скликання) 

 
29 листопада  2016 року  
м.Корюківка     
                                                                  
Про внесення змін до рішення  
третьої сесії Корюківської 
міської ради від  29 січня  2016 року 
«Про затвердження мережі   
одержувачів коштів міського бюджету 
на 2016 рік» 
 
         Відповідно до законодавства України та згідно з п 4. наказу 
Міністерства фінансів України від  23.08.2012р. N 938 «Про затвердження 
Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», 
  
                                    міська рада вирішила : 
 
          1.Внести зміни  до додатку №1 до рішення міської ради від 29 січня 
2016 року «Про затвердження мережі одержувачів коштів міського бюджету 
на 2016 рік», доповнивши мережу одержувачів коштів міського бюджету за  
КФК : 
          - 100208   Видатки на впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії; 
          -  250203   Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів. 
 
          2. Додаток  №1 до  рішення міської ради від 29 січня 2016 року «Про 
затвердження мережі одержувачів коштів міського бюджету на 2016 рік» 
викласти у новій редакції. 
 
 
Секретар міської ради                                                              С.О.Олійник  

 



     
                                                                                                                                        Додаток 1 

                                                                                                                                  до рішення одинадцятої сесії 
                                                                                                                                  Корюківської міської ради 

                                                                                                                                   сьомого скликання 
                                                                                                                                   від 29.11.2016 р. 

                                                                                                                                  « Про внесення змін до рішення  
                                                                                                                                                   третьої сесії               

                                                                                                                                                  Корюківської 
                                                                                                                                                  міської ради від  29 січня  2016 року 

«Про затвердження мережі   
одержувачів коштів міського бюджету 

 на 2016 рік» 

 
 
Секретар  міської  ради                                                                      С.О.Олійник 

№ 
п\п 

КПК Код 
одержувача 
за ЄРРОБК 

Ідентифікаційний 
код одержувача 
за ЄДРПОУ 

Повне найменування установи Рівень 
одержувача 
коштів 

 

1 010116 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  
2 070101 33973 24555234 Корюківський дошкільний 

навчальний заклад №1»Дельфін» 
художньо-естетичного напрямку 
Корюківської міської ради 

3  

3 070101 33955 21406663 Корюківський дошкільний 
навчальний заклад  №4 «Веселка» 
еколого-натуралістичного напрямку 

3  

4 070101 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  
5 090412 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  
6 091209 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1  
7 091209 35799 22823956 Корюківська районна організація 

ветеранів 
9  

8 100201 33454 04061760 Корюківська міська  рада 1  
9 100203 33454 04061760 Корюківська міська   рада 1  
10 100302 33454 04061760 Корюківська міська  рада 1  
11 100302 35887 05523621 Корюківська житлово-експлуатаційна 

контора 
9  

12 100302 35991 35606756 Комунальне 
підприємство»Корюківкаводоканал» 

9  

13 110103 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  
14 130201 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  
15 130201 35946 02645089 Корюківська районна організація 

Всеукраїнського фізкультурно-
спортивного товариства «Колос» 

9  

16 150101 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  
17 150202 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  
18 170101 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  
19 170101 36018 05524742 Відкрите акціонерне товариство «Корюківське 

автопідприємство17445» 
9  

20 240604 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  
21 240900 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  
22 250380 33454 04061760 Корюківська міська рада   
23 250404 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  
24 160101 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  
25 250344 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  
26 250911 33454 04061760 Корюківська міська рада 1  
27 100208 97281 40578360 Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Бульварний 
2/15300» 

9  

28 250203 66299 33903778 Корюківська міська виборча комісія 
Корюківського району Чернігівської 
області 

3  



                                                                  
 
 

 
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(одинадцята сесія сьомого скликання) 

 
29 листопада 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до міських 
Програм на 2016 рік 
 
 В зв’язку з внесенням змін до міського бюджету на 2016 рік, враховуючи 
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, 
соціально-економічного та культурного  розвитку  міста, керуючись ст. 26 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  

 
міська рада в и р і ш и л а :  

 1. Внести зміни до міських Програм на 2016 рік, а саме: 
1.1. До міської Програми розвитку житлово-комунального-господарства 

та благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради,  затвердженої 
рішенням третьої сесії міської ради сьомого скликання від 29.01.2016 р., внести 
зміни, встановивши загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми в розмірі 21427,2 тис. грн. та розділ IV 
Програми викласти в новій редакції (додаток 2). 

1.2. До Програми розвитку та фінансової підтримки комунальних 
підприємств Корюківської міської ради на 2015-2016 роки, затвердженої 
рішенням тридцять третьої сесії Корюківської міської ради шостого скликання 
від 30.07.2015 р., виклавши розділ 4 в новій редакції (додаток 2). 

1.3. Затвердити в новій редакції міську Програму забезпечення, 
утримання та розвитку матеріально-технічної бази дошкільних навчальних 
закладів Корюківської міської ради (додається). 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 
культурного  розвитку  міста. 
 
Секретар міської ради                                                              С.О.Олійник 
 
 
 
 
 



 
 Додаток 1 

до рішення одинадцятої  сесії 
Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 29.11.2016 р. 
 

 
 

ІV Заходи Програми розвитку житлово-комунального-господарства та 
благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради 

 на 2016 рік та їх фінансове забезпечення 
 

4.1. Поліпшення фінансово – матеріальної бази комунальних підприємств: 
 -  КП «Корюківкаводоканал» - 590 тис. грн., кошти міського бюджету та 
залучені кошти; 
 -  Корюківська ЖЕК – 3456,5 тис. грн. 
 
4.2. Благоустрій. 
Учасники програми: міські комунальні підприємства, підприємства, залучені 
для виконання робіт згідно заключних договорів. 
Заходи: 
 -  освітлення міста: − 571,2 тис. грн. 
 -  утримання пляжів – 15 тис. грн. 
 -  утримання сміттєзвалищ – 245 тис. грн. 
 -  вивіз сміття – 100 тис. грн. 
 - укріплення берегу притоки річки Бреч та облаштування системи 
водовідведення біля ЦРЛ – 7 тис. грн. 
 -  спилювання аварійних дерев в населених пунктах − 100 тис. грн. 
 -  очищення від снігу доріг та посипання – 390 тис. грн. 
 -  поточні, капітальні ремонти та реконструкції доріг – 8332,5 тис. грн. (в т. 
ч. 5997 тис. грн. −  кошти держбюджету). 
-  придбання  огорожі кладовищ м. Корюківка − 245 тис. грн. 
-  поточний ремонт об’єктів благоустрою – шлюзова споруда по провулку 
Індустріальному – 40 тис. грн. 
-  придбання огорожі  колодязів питної води - 57 тис. грн. 
 -  прибирання міста - 1039 тис. грн. 
 -  інші, передбачені програмою заходи (включаючи ліквідацію аварійних 
ситуацій на об’єктах комунальної сфери) – 100 тис. грн.. 
 -  придбання контейнерів − 45 тис. грн. 
 -  утримання адресного господарства − 46 тис. грн. 
 -  придбання дорожніх знаків – 16 тис. грн. 
 -  розмітка поверхонь доріг − 10 тис. грн. 
 -  утримання колодязів питної води − 5 тис. грн. 
 - придбання труб водопровідних − 200 тис. грн. 
 -  утримання русла та приток р. Бреч − 50 тис. грн. 
 - ремонт братських могил − 5 тис. грн.. 
-  придбання автобусної зупинки – 60 тис. грн. 
 
 
 



4.3. Будівництво. 
 -  реконструкція каналізаційно-насосної станції 2770 тис. грн. (із них 
міський бюджет та залучені кошти - 295 тис. грн., державний бюджет -            
2475 тис. грн.) 
 -  будівництво водогону по мікрорайону Олексіївка − 60 тис. грн. 
(фінансуватиметься з інших джерел). 
 -  виготовлення проектної документації на земельні ділянки та об’єкти 
нерухомого майна та проведення їх реєстрації − 62 тис. грн. 
 -  будівництво майданчика для збору сміття – 80 тис. грн.. 
 -  реконструкція теплової мережі – 685 тис. грн. 
-  капремонт водогону вул. Шевченко – 323 тис. грн. 
-  виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція 
дорожнього мосту по вул. Новій в м. Корюківка Чернігівської області" −  
250 тис. грн. 
 
4.4. Освіта. 
-  виготовлення проектно-кошторисної документації на  будівництво  
площадки для дозвілля (скейт-майданчик) та будівництво  − 382 тис. грн.; 
- ремонт  шкільних  автобусів – 28 тис. грн. 
 
4.5 Охорона здоров’я 
- виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція 
приміщення поліклінічного відділення Корюківської центральної лікарні по 
вул. Шевченка, 101, м. Корюківка» −  218 тис. грн.; 
- виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція 
покрівлі дитячого відділення Корюківської центральної районної лікарні  по 
вул. Шевченка, 101, м. Корюківка» −  34  тис. грн.; 
- виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція 
приміщення дитячого відділення Корюківської центральної районної лікарні з 
застосуванням енергозберігаючих технологій по вул. Шевченка, 101,                       
м. Корюківка» − 40 тис. грн.; 
- виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція 
приміщення інфекційного відділення Корюківської центральної районної 
лікарні з застосуванням енергозберігаючих технологій по вул. Шевченка, 101, 
м. Корюківка» − 40 тис. грн.; 
- придбання  лавочок −10 тис. грн.; 
- на придбання  апаратури, обладнання та інструментів для проведення  
відеоезофагогастродуоденоскопії  –  300 тис. грн.; 
-  придбання меблів та м’якого інвентаря  для інфекційного та   дитячого 
відділень Корюківської центральної районної лікарні − 199 тис. грн; 
- придбання  меблів та м’якого   інвентаря в  приміщення дитячої 
консультації комунальної установи  «Корюківський  районний  центр первинної 
медико-санітарної допомоги» -  101 тис.грн. 
 
4.6. Охорона атмосферного повітря: 
-  міській раді проводити контроль за виконанням обов’язків підприємств, 
установ, організацій, та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності щодо 
охорони атмосферного повітря; 
-  за поданням обласної державної адміністрації та центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та 



епідемічного благополуччя населення, з урахуванням особливостей екологічної 
ситуації населеного пункту міська рада може додатково встановити перелік 
забруднюючих речовин, за якими здійснюється регулювання їх викидів на 
відповідній території; 
-  за поданням обласної державної адміністрацій та центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та 
епідемічного благополуччя населення, міській раді, у разі перевищення 
нормативів екологічної безпеки, на території м. Корюківка затвердити 
відповідно до законодавства програму оздоровлення атмосферного повітря, 
здійснити заходи щодо зменшення забруднення атмосферного повітря. 
 Фінансування заходів, вказаних в цьому пункті, проводити за рахунок 
коштів, не використаних під час виконання інших пунктів Програми. 
 
4.7. Здійснення автобусних перевезень пасажирів по м. Корюківка − на 
виконання договірних зобов’язань з перевізниками пасажирів по м. Корюківка 
та відшкодування різниці між затвердженою вартістю виконкомом міської ради 
та розрахованою перевізником вартістю квитка на перевезення одного 
пасажира на автобусних маршрутах по м. Корюківка − 120 тис. грн. 
 
Всього по Програмі: 21427,2 тис. грн. 
 
Секретар міської ради                                          С.О.Олійник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Додаток 2 
до рішення одинадцятої сесії 

Корюківської міської ради  
сьомого  скликання  

від 29.11.2016 р. 
 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 
джерел, фінансування, строки виконання Програми 

Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам надасть 
можливість забезпечити їх стабільну роботу. Фінансова підтримка може бути 
спрямована на  виконання наступних завдань: 
1) погашення заборгованості по податкам, виплати заробітної плати 
працівникам; 
2)  забезпечення раціонального використання і збереження комунального 
майна, розвиток матеріальної бази підприємств; 
3)    запобігання банкрутства та відновлення платоспроможності комунальних 
підприємств; 
4) вирішення окремих питань господарської діяльності комунальних 
підприємств шляхом поповнення обігових коштів. 
 Фінансування даної програми здійснюється за рахунок коштів загального 
та спеціального фонду міського бюджету 
 
№ 
п/п 
 

Напрямки фінансової 
підтримки комунальних 
підприємств  
 

Обсяги фінансування, тис. грн. 
Корюківська 

ЖЕК 
КП 

"Корюківкаводоканал" 
2015 2016 2015 2016 

1 Фінансова допомога на 
поточні видатки 
підприємств 

  
100 

  
100 

2 Здійснення внесків до 
статутного фонду 
комунальних підприємств за 
рахунок коштів спеціального 
фонду 

 
354 

 
100 

 
134 

 
420 

3 Фінансова допомога на 
поповнення обігових коштів 
на сплату податків до 
міського бюджету за 
рахунок коштів 
загального фонду 

  
 

 
 

 
 

4 Фінансова допомога для 
вирішення окремих питань 
господарської діяльності 
комунальних підприємств 
шляхом поповнення 
обігових коштів за рахунок 
коштів 
загального фонду 

 
710,7 

 
200 

 
229 

 
200 

 Разом 1064,7 400 363 620 



 
 Направити на фінансування Програми кошти місцевого бюджету в межах 
бюджетних призначень на 2015-2016 р.р. 
 
Секретар міської ради                                                С.О.Олійник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням одинадцятої сесії 
Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 29.11.2016 
 
 

Міська Програма забезпечення, 
 утримання та розвитку матеріально-технічної бази дошкільних 

навчальних закладів Корюківської міської ради 
 

 Програма забезпечення, утримання та розвитку матеріально-технічної 
бази дошкільних навчальних закладів Корюківської міської ради (далі − 
Програма) прийнята задля збереження та розвитку мережі навчальних закладів 
та відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту", Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні". 
 
Мета Програми:  
 На даний час на території м. Корюківки діють два дошкільних 
навчальних заклади, які належать до міської комунальної власності: 

- ДНЗ № 1 "Дельфін" художньо-естетичного напрямку; 
 - ДНЗ № 4 "Веселка" еколого-натуралістичного розвитку. 
 З урахуванням того, що ДНЗ № 1 "Дельфін" відкрито в 1989 р., а ДНЗ № 4 
"Веселка" − в 1979 р. та з метою створення комфортних умов для перебування 
дітей у навчальних закладах виникає необхідність:  
 - збереження та розвиток навчальних закладів; 
 - поліпшення умов експлуатації та утримання будівель дошкільних 
навчальних закладів міста;  
 - поліпшення умов облаштування та утримання прибудинкових територій 
ДНЗ міста. 
 
Ціль Програми: 
- покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів; 
- покращення матеріально-технічного стану приміщень та територій 
навчальних закладів. 
- забезпечення харчування дітей в міських дитячих навчальних закладах. 
 
Заходи Програми та їх фінансове забезпечення: 
 
№ 
п/п 

Назва заходу Відповідальні 
виконавці 

Сума коштів,  
тис. грн. 

1. Придбання аудіо системи 
для ДНЗ № 1 "Дельфін" 

Виконком міської ради, 
ДНЗ № 1 "Дельфін" 

 
5 

2. Проведення поточного 
ремонту ДНЗ № 1 
"Дельфін" 

Виконком міської ради,  
ДНЗ № 1 "Дельфін" 

 
115 

3. Придбання обладнання Виконком міської ради,   



для ДНЗ № 4 «Веселка» ДНЗ № 4 «Веселка» 99 
4. Виготовлення проектно-

кошторисної 
документації з 
реконструкції 
приміщення ДНЗ № 4 
«Веселка» 

Виконком міської ради,  
ДНЗ № 4 «Веселка» 

 
 
 

50 

5. Виготовлення проектно- 
кошторисної 
документації та спів 
фінансування  програм та 
проектів щодо  
енергозбереження  по 
Корюківським ДНЗ  

Виконком міської ради, 
ДНЗ №4 «Веселка», 
ДНЗ №1 «Дельфін» 

 
 
 

250 

6 Інші заходи, передбачені 
Програмою 

Виконком міської ради, 
ДНЗ №4 «Веселка», 
ДНЗ №1 «Дельфін» 

30 

 
 Всього на виконання заходів Програми передбачено 549 тис. грн. 
 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 
бюджету на 2016 рік (з урахуванням його реальних можливостей). 
 
Очікувані результати: 
 Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань 
виконавцями, зазначеними у цій Програмі. 
 У результаті виконання програмних заходів в 2016 році буде забезпечено 
надійне функціонування майнового комплексу дошкільних навчальних закладів 
міської комунальної власності. 
 
Секретар міської ради                                                  С.О.Олійник 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(одинадцята сесія сьомого скликання) 

 
29 листопада 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про міжбюджетні трансферти 
 
 Враховуючи недостатність фінансування закладів гуманітарної сфери з 
районного бюджету, які розміщені та функціонують в місті Корюківка та мають 
важливе значення для жителів міської територіальної громади, розглянувши 
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, 
соціально-економічного та культурного  розвитку  міста, керуючись ст. 101 
Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  

міська рада в и р і ш и л а : 
  
 1. Надати згоду на передачу та передати після прийняття відповідного 
рішення Корюківською  районною радою кошти «Іншої субвенції» з міського 
бюджету до районного бюджету  в сумі 300 000,00 (триста тисяч) гривень, а 
саме: 
-  на  придбання меблів та м’якого інвентаря  для інфекційного та   дитячого 
відділень Корюківської центральної районної лікарні − 199 000,00 (сто 
дев’яносто дев’ять  тисяч) гривень; 
- на  придбання  меблів та м’якого   інвентаря в  приміщення дитячої 
консультації комунальної установи  «Корюківський  районний  центр первинної 
медико-санітарної допомоги» -  101 000,00 (сто одну  тисячу)  гривень.   
  
 2. Секретарю Корюківської міської ради Олійник С.О. укласти з 
Корюківською районною радою відповідний договір на підставі цього рішення. 
 
 3. Пункт 1 цього рішення в частині передачі коштів «Іншої субвенції» з 
міського бюджету до районного бюджету набуває чинності з дня прийняття 
відповідного рішення Корюківською районною радою. 
 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 
культурного  розвитку  міста. 
 
Секретар міської ради                                                                      С.О.Олійник 



 

 
                                                       У К Р А Ї Н А      
 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(одинадцята сесія сьомого скликання) 

 
29 листопада  2016 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження рішення  
виконавчого комітету  
Корюківської міської ради  
 
 Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 
від 07 листопада  2016 року № 327 "Про  використання  додаткової  
субвенції",  відповідно до Закону  України   «Про  місцеві  вибори», 
розпорядження голови  обласної  державної   адміністрації та  голови  
обласної ради від 31.10.2016 року № 67 «Про розподіл  субвенції», спільного 
розпорядження   Корюківської РДА  та  Корюківської районної ради від 
03.11.2016 року  № 51 «Про  розподіл  субвенції», ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", 

 
міська рада в и р і ш и л а : 

 
 Затвердити рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради:  
- від 07 листопада   2016 року № 327 "Про  використання  додаткової 
субвенції". 
 
 
Секретар  міської ради      С.О.Олійник 



    
  

 
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(одинадцята   сесія сьомого скликання) 

 
29 листопада    2016 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження Програми  фінансової 
підтримки Управління Державної     
казначейської   служби  України  
у Корюківському районі  Чернігівської області  
на поліпшення   матеріально – технічного   
стану  приміщення   на  2016 рік 
  
 Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від «23» листопада 
2016 року № 335,  враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного  розвитку  міста, 
керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
міська рада в и р і ш и л а : 

 
 1. Затвердити Програму  фінансової підтримки Управління Державної    
казначейської   служби  України  у Корюківському районі  Чернігівської області на 
поліпшення   матеріально – технічного  стану  приміщення   на  2016 рік (додається).  
 
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного  розвитку  міста. 
 

 
Секретар  міської  ради      С.О.Олійник  

 
 
 
 



                
 

 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням одинадцятої  сесії   

Корюківської міської ради  
сьомого  скликання    

від 29 листопада  2016 року 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
фінансової підтримки  Управління Державної казначейської служби 

України у Корюківському районі Чернігівської області 
на поліпшення матеріально-технічного стану приміщення 

на 2016 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗМІСТ 
 

1. Паспорт Програми фінансової підтримки Управління Державної 
казначейської служби України у Корюківському районі Чернігівської 
області на  поліпшення матеріально-технічного стану приміщення на 
2016 рік. 
 

2. Визначення проблемних питань, на розв’язання яких спрямована 
 Програма. 

 
2. Мета Програми. 

 
3. Строки виконання Програми. 

 
4. Фінансове забезпечення Програми. 

 
5. Очікувані результати. 
 



 
1.Паспорт 

програми фінансової підтримки Управління Державної казначейської 
служби України у Корюківському районі Чернігівської області на 
поліпшення матеріально-технічного стану приміщення на 2016 рік 

 
1. 
 

Ініціатор розроблення 
Програми 

Управління Державної казначейської 
служби України у Корюківському 
районі Чернігівської області 

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органів виконавчої влади 
про розроблення 
Програми 

Бюджетний кодекс України, Накази 
МФУ від 24.12.2012 № 1407 «Про 
затвердження Порядку казначейського 
обслуговування державного бюджету за 
витратами»,  від 23.08.2012р. № 938 
«Про затвердження Порядку 
казначейського обслуговування 
місцевих бюджетів», Державні 
будівельні норми України ДБН В.2.2-9-
99 

3. Розробник Програми Управління Державної казначейської 
служби України у Корюківському 
районі Чернігівської області 

4. Відповідальні виконавці 
Програми 

Управління Державної казначейської 
служби України у Корюківському 
районі Чернігівської області 

5. Учасники Програми Розпорядники бюджетних коштів 
місцевих бюджетів Корюківського  
району 

6. Термін реалізації 
Програми 

2016 рік 

7. Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
Програми 

Корюківська міська рада 

8. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів для 
реалізації Програми 
(кошти міського бюджету) 

30000,0 грн. 

 
2. Визначення проблемних питань, 

на розв’язання яких спрямована Програма 
 
Основним завданням  Управління Державної казначейської служби України 

у Корюківському районі є реалізація державної політики у сфері казначейського 
обслуговування бюджетних коштів. Управління відповідно до покладених на 
нього завдань здійснює через систему електронних платежів Національного банку 
України розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів 



бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів, складає 
звітність про виконання державного та місцевих бюджетів. 

Станом на 1 січня 2016 р. в Управлінні Державної казначейської служби 
України у Корюківському районі обслуговуються 65 розпорядників та 
одержувачів коштів місцевих бюджетів.  

За 2015 рік Управлінням Державної казначейської служби України у 
Корюківському  районі: 

- проведено 38342 платіжних доручень; 
- зареєстровано 48913 юридичних та фінансових зобов'язань на суму 408,3 

млн.грн.; 
- опрацьовано 555 висновків органів ДФС на повернення коштів зайво або 

помилково перерахованих в дохід бюджетів, з них 173 — по відшкодуванню 
ПДВ; 

- отримано від розпорядників бюджетних коштів та перевірено 10950 форм 
звітності про виконання кошторису установ; 

- складено 472 форми звітності про виконання бюджетів всіх рівнів.  
Управління Державної казначейської служби України у Корюківському 

районі постійно надає консультаційні допомоги учасникам бюджетного процесу з 
питань, що належать до компетенції управління Казначейства.  

Виконання завдань, які покладені на управління Казначейства відповідно до 
«Положення про управління Державної казначейської служби України у 
Корюківському  районі Чернігівської області» затвердженого наказом Державної 
казначейської служби України від 21.11.2015р. №122 (зі змінами), можливе тільки 
при надійному функціонуванні системи Державної казначейської служби при 
достатньому фінансуванні необхідних потреб. 

На сьогоднішній день управління Казначейства потребує коштів щодо 
термінового проведення поточного ремонту внутрішньої мережі каналізаційної та 
водопровідної системи — йде постійне підтоплення стін, що завдає шкоди будівлі 
в цілому, а також руйнується суміжна стіна між ТВБВ ПАТ “Ощадбанк” та 
управлінням Казначейства, що може призвести до виникнення надзвичайної 
ситуації. Відповідно до акту обстеження рекомендовано центральний вхід 
закрити.  Вхідні двері з двору потребують термінової заміни, оскільки також 
знаходяться в незадовільному стані, а враховуючи, що на даний час 
використовуються дуже часто, то взагалі втрачають свою функціональність.  

У приміщенні, яке знаходиться в оперативному управлінні управління 
Казначейства  також орендуються кабінети для Корюківського районного відділу 
Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області та відділу реєстрації актів цивільного стану, а у зв’язку з 
виникненням ситуації, яка може призвести до надзвичайного стану, було закрито 
центральний вхід, що призвело до виникнення проблемних питань, щодо 
потрапляння до приміщення як розпорядників (одержувачів) коштів, так і інших 
фізичних осіб. 

Приміщення управління Казначейства має ознаки руйнування фундаменту, 
стін, протікає дах, балки трухлі та зламані. Ганок має ознаки відокремлення від 
основної будівлі. Вимощення біля будівлі відсутнє, внаслідок чого поверхнева 
вода проникає в основу фундаменту, що призводить до його осадки.    



Державна казначейська служба України неодноразово зверталась до 
Міністерства фінансів України щодо виділення коштів на поточні та капітальні 
ремонти, проте позитивно це питання не було вирішено.  

Кошторисом по Управлінню Державної казначейської служби у 
Корюківському районі на 2016 рік не передбачено жодної гривні на  поточний чи 
капільний ремонт приміщення. 

Для забезпечення виконання завдань, покладених на органи Казначейства у 
сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, створення належних 
умов для обслуговування розпорядників коштів місцевих бюджетів управління 
Казначейства потребує здійснення поточного ремонту приміщення, термінового  
ремонту внутрішньої мережі каналізаційної та водопровідної системи та 
забезпечення відповідних санітарних умов.  

  
3. Мета Програми 

 
Забезпечення відповідних санітарних умов, поточного ремонту приміщення, 

термінового ремонту внутрішньої мережі каналізаційної та водопровідної 
системи, заміна вхідних дверей зі сторони двору Управління Державної 
казначейської служби України у Корюківському районі Чернігівської області з 
метою покращення якості послуг, що надаються органами Казначейства. 

 
4. Строки виконання Програми 

 
Виконання заходів Програми передбачається протягом 2016 року. 
Програма переглядається у разі уточнення завдань, які необхідно вирішити. 
 

5. Фінансове забезпечення Програми 
 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок асигнувань 
місцевих бюджетів, які передбачаються у кошторисі відповідального виконавця 
Програми, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.  

Обсяг фінансування Програми складає 30 тис. грн. та може коригуватися під 
час її виконання. 

 
6. Очікувані результати 

 
Упорядкування  внутрішньої мережі каналізаційної та водопровідної системи, 

заміна вхідних дверей зі сторони двору, створення належних санітарних умов  
необхідних для нормального функціонування управління Казначейства, що 
покращить обслуговування розпорядників коштів місцевих бюджетів 

 
 
 

Секретар   міської ради       С.О.Олійник 
 
 



ПЕРЕЛІК 
завдань і заходів Програми фінансової підтримки Управління Державної казначейської служби 

України у Корюківському  районі Чернігівської області  
на покращення матеріально-технічного стану приміщення 

на 2016 рік 
 

            тис.грн.                                                 
Зміст заходів Програми  

з виконання завдань 
Строки 

виконання 
Джерело 

виконання 
Обсяг 

фінансування 
всього 

в т.ч. 
на 2016 

рік  

Очікуваний результат виконання заходу 

Субвенція з міського 
бюджету державному 
бюджету на забезпечення 
відповідних санітарних 
умов 

 

2016 рік Корюківська 
міська рада 

30,0 30,0 Упорядкування  внутрішньої мережі 
каналізаційної та водопровідної системи, 
заміна вхідних дверей зі сторони двору, 
створення належних санітарних умов  

Всього   30,0 30,0  
  

 
 



                                                 

 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(одинадцята  сесія сьомого скликання) 

 
29  листопада 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про звільнення від сплати 
податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки 
 
 Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Корюківської міської ради 
щодо звільнення в 2017 році від сплати податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 
питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного  розвитку  
міста, керуючись Положенням про порядок справляння податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженим рішенням двадцять 
дев’ятої сесії Корюківської міської ради шостого скликання від 27.01.2015 р., 
ст. 12, 266 Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні",  

 
міська рада в и р і ш и л а :  

 
 1. Звільнити в 2017 році від сплати податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки на території Корюківської міської ради: 
 
- місцеві ланки всеукраїнських об’єднань бджолярів-любителів; 
 
- комунальні підприємства Корюківської міської ради. 
 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 
культурного  розвитку  міста. 
 
 
Секретар  міської  ради       С.О.Олійник  



 
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(одинадцята сесія сьомого скликання) 

 
29 листопада 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до рішення  
восьмої сесії Корюківської міської ради  
п’ятого скликання від 31.01.2007 р.  
«Про затвердження Положення про  
порядок передачі майна міської  
комунальної власності в оренду та  
Методику розрахунку і використання  
плати за оренду цього майна» 
 
 З метою приведення  рішень міської ради у відповідність до змін чинного 
законодавства, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного  розвитку  міста, 
керуючись Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції 
її розподілу, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 786 від 
04.10.1995 р. (з останніми змінами від 08.08.2016 р.), ст. 26, 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 

1. Внести зміни до рішення восьмої сесії Корюківської міської ради п’ятого 
скликання від 31.01.2007 р. «Про затвердження Положення про порядок передачі 
майна міської комунальної власності в оренду та Методику розрахунку і 
використання плати за оренду цього майна», затвердивши додаток 2 до цього 
рішення - Методику розрахунку та використання плати за оренду майна міської 
комунальної власності в новій редакції (додається). 
 

2. Виконкому міської ради, підприємствам, установам міської комунальної 
власності внести зміни до власних рішень на виконання даного рішення міської 
ради. 
 

3. Встановити, що договори про оренду майна міської комунальної 
власності, укладені до набрання чинності цього рішення можуть бути переглянуті 
виключно за згодою сторін, або за інших підстав, які визначені договорами. 
 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного  
розвитку  міста. 
 
Секретар міської ради                                                                      С.О.Олійник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



МЕТОДИКА 
розрахунку та порядок використання 

плати за оренду майна міської комунальної власності 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Дану Методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна міської 
комунальної власності (далі – Методика) розроблено відповідно до Цивільного  та 
Господарського кодексу України, пункту 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна» з метою створення єдиного організаційно – економічного механізму 
справляння плати за оренду майна міської комунальної власності: цілісного майнового 
комплексу комунального підприємства, його структурних  підрозділів (філії, цеху, дільниці), 
нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, а також майна, що не 
увійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації 
(корпоратизації). 
       1.2. У цій Методиці поняття «оцінка», «незалежна оцінка», «самостійна оцінка» 
вживається у значеннях наведених у Законі України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність», а поняття «бюджет», «бюджетна установа», «місцевий 
бюджет», «платіж»  у значеннях наведених у Бюджетному Кодексі України. 
 1.3. Передача майна в оренду здійснюється відповідно до Положення про порядок 
передачі майна міської комунальної власності в оренду, яке затверджується рішенням міської 
ради. 
 

2. Орендна плата та пеня 
 
              2.1. Орендна плата є обов’язковим фіксованим платежем, який орендар вносить 
орендодавцеві або/та до міського бюджету незалежно від наслідків господарської діяльності. 
              2.2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди, укладеним між 
орендодавцем та орендарем відповідно до цієї Методики.  
              У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією 
Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого 
визначення. 
              2.3. Орендна плата за перший місяць оренди встановлюється договором оренди, 
укладеним між орендодавцем та орендарем. 
              2.4. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом 
коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за 
поточний місяць. 
              2.5. Розмір орендної плати змінюється орендодавцем в односторонньому порядку 
протягом терміну дії договору оренди у разі зміни методики її розрахунку та в інших випадках, 
передбачених законодавчими актами України та рішеннями міської ради. У разі визначення 
орендаря на конкурсній основі розмір орендної плати може бути більшим. 
              2.6. У випадках, передбачених даною Методикою, проводиться незалежна оцінка 
вартості об’єктів оренди, яка передує укладенню договору оренди та здійснюється відповідно до 
чинного законодавства. 
 Вартість робіт пов’язаних з проведення незалежної оцінки об’єкта оренди (активів, що 
входять до складу об’єкта оренди) та аудиторської перевірки об’єкта оплачує Орендар. 
              2.7. Орендна плата не враховує вартість експлуатаційних витрат, плати на землю, 
податку на додану вартість, які сплачуються окремо в розмірах та порядку, встановленому 
чинним законодавством. 
              2.8. Термін внесення орендної плати визначається у договорі. 
              2.9. Платіжні документи та перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних 
платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу. 
              2.10. Сума орендної плати, зайво перерахована до міського бюджету або орендодавцеві, 
зараховується в рахунок наступних платежів або повертаються  платникові в 5 – денний термін 
від дня одержання його письмової заяви. 



              2.11. У разі несвоєчасної або в неповному обсязі сплати орендної плати орендар сплачує 
окремо від орендної плати пеню. Розмір пені визначається у договорі оренди і не може 
перевищувати розміру, встановленого чинним законодавством. Пеня зараховується на рахунок 
орендодавця. 
 2.12. Передача в оренду об’єктів нерухомості, основних засобів, здійснюється 
балансоутримувачем майна за попередньою згодою  виконавчого комітету міської ради. 
 

3. Порядок розрахунку розміру орендної плати 
 

3.1. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: 
визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати 
встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати - останній 
місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням 
розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за 
перший та наступні місяці оренди. 

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на 
основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі 
розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата. 
Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем. 

3.2. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси державних підприємств 
визначається за формулою: 

 
Опл = (Воз + Внм) х Сор.ц  

________________________________,  
100 

 
де Опл - розмір річної орендної плати, грн.;  
Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень;  
Внм - вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, 
гривень; Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів комунальних 
підприємств, визначена згідно з додатком 1. 

3.3. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого 
індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків 
вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є 
суб'єкт малого підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за 
результатами такої оцінки. 

3.4. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та 
юридичними особами, зазначеними у пункті 3.5 цієї Методики) розмір річної орендної плати 
визначається за формулою: 

 
Опл = Вп х Сор  

________________________,  
100 

 
де Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.; 
Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком № 2. 

Незалежна   оцінка   вартості    об'єкта    оренди    повинна враховувати його  
місцезнаходження  і  забезпеченість  інженерними  мережами.  Результати  незалежної  оцінки  
є  чинними  протягом  6 місяців  від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з 
незалежної оцінки. 

3.5. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними 
організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, державними та комунальними 
закладами охорони здоров'я, музеями, які утримуються за рахунок державного та місцевих 
бюджетів, національними художніми колективами та концертними організаціями, яким 
надається фінансова підтримка з державного бюджету, державними та комунальними 
телерадіоорганізаціями, редакціями державних і місцевих періодичних видань та періодичних 



видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, 
навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв'язку, що 
їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, 
асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з 
метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню. 
Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів 
інфляції у строки, визначені договором оренди. 

3.6. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком 
підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від 
наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, 
каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної 
підприємствами, організаціями загальної площі. 

3.7. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду 
розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за 
такою формулою: 

 
Опл. міс. = Опл  

________________  
12 

х Ід.о. х Ім, 

 
де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень; Ід.о. - індекс 
інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця 
розрахунку орендної плати; Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати. 

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування 
розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа 
наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди. 

3.8. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом 
коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за 
поточний місяць. 

3.9. У разі, коли об’єкт оренди використовується орендарем неповний місяць або 
неповний робочий день, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в 
разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна 
плата. 

3.10. Розмір добової орендної плати розраховується за формулою: 
О добова = Опл. міс. 

________________  
К д. 

 
              де О пл.міс – місячна орендна плата, розрахована з цією Методикою, грн.; 
              К д. – кількість діб роботи об’єкта оренди (доступу до об’єкта оренди) протягом місяця 
відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном. 

Розмір місячної орендної плати за неповний місяць оренди розраховується шляхом 
множення добової орендної плати на кількість робочих днів орендаря в місяць в орендованому 
приміщенні. 

3.11.Розмір погодинної орендної плати розраховується по формулі: 
О погодинна = О добова 

________________  
К г. 

 
  де О добова – добова орендна плата, розрахована з цією Методикою, грн.; 
  К г. – кількість годин роботи об’єкта оренди (доступу до об’єкта оренди) протягом доби 

відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном. 
  Розмір місячної орендної плати за неповний місяць оренди та неповний робочий день 

оренди розраховується шляхом множення погодинної орендної плати на кількість робочих 
годин орендаря на добу та на кількість робочих днів орендаря в місяць в орендованому 
приміщенні. 



 
3.12. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі. 
3.13. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних 

платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу. 
3.14. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, 

зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін 
від дня одержання його письмової заяви. 

3.15. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально 
визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку 
розміру плати за оренду зазначеного майна. 

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з 
урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, 
застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем. 

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового 
комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості 
такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі 
у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу. 

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що 
передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним 
майно. 

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що 
отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до міського 
бюджету. 

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її 
частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць 
на індекс інфляції за поточний місяць. 

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до міського бюджету здійснюється 
орендодавцем. 

 
4. Орендна плата за розміщення  обладнання стільникового, супутникового та 

інших видів зв’язку, об’єктів реклами та банкоматів 
 
Орендна плата за розміщення на об’єктах нерухомого майна обладнання стільникового, 

супутникового та інших видів зв’язку встановлюється у розмірі 2500,00 гривень (одне місце) за 
перший місяць оренди, а за кожний наступний місяць орендна плата визначається з урахуванням 
індексу інфляції за поточний місяць. 

Орендна плата за розміщення на об’єктах нерухомого майна рекламних щитів, розмір 
«3х6» (площа 18 кв.м.), встановлюється у розмірі 500,00 гривень (одне місце) за перший місяць 
оренди, а за кожний наступний місяць орендна плата визначається з урахуванням індексу 
інфляції за поточний місяць. 

У разі розміщення рекламних щитів іншого розміру орендна плата розраховується 
пропорційно розміру. 

Орендна плата за розміщення на об’єктах нерухомого майна банкоматів встановлюється у 
розмірі 500,00 гривень (одне місце) за перший місяць оренди, а за кожний наступний місяць 
орендна плата визначається з урахуванням індексу інфляції за поточний місяць. 

 
5. Оплата комунальних послуг, утримання і страхування об’єкта  оренди 

             
              5.1. Орендар самостійно та своєчасно проводить оплату комунальних послуг 
відповідним підприємствам – постачальникам таких послуг або відшкодовує орендодавцю 
витрати на оплату комунальних послуг, що визначається договором оренди, за окремими 
рахунками.  
               Рахунки орендодавця повинні містити: вид послуги, тариф, обсяг в натуральному 
вигляді (кількість), одиниці виміру. Вартість таких послуг не входить до складу орендної плати. 
              З метою забезпечення правильного застосування діючих тарифів за комунальні послуги 
у відповідності до нормативних актів, орендодавець зобов’язаний повідомляти підприємства – 



постачальники комунальних послуг про наявність орендарів та їх організаційно – правову форму 
господарювання. 
              5.2. Витрати на утримання нерухомого майна, переданого в оренду одночасно кільком 
підприємствам, організаціям та установам, і прибудинкової території та оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв орендарями, здійснюється таким чином: 
- при наявності у орендаря засобів обліку електроенергії, води, теплової  

енергії та газу за фактичними показаннями засобів обліку; 
-  при наявності загальнобудинкового засобу обліку електроенергії ( в  

неподільній частині) залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів; 
- за послуги опалення пропорційно займаної ними загальної опалювальної  

площі; 
- при наявності загальнобудинкового засобу обліку води ( в неподільній  
частині) в разі однієї категорії споживачів – орендодавця та орендарів, пропорційно кількості 
працюючих; у випадку наявності різних категорій споживачів при відшкодуванні орендарями 
витрат на оплату послуг водопостачання та водовідведення (при наявності чи відсутності 
загальнобудинкового засобу обліку води) відповідно норм витрат води споживачами, 
затверджених рішеннями виконавчих комітетів органів самоврядування та кількості працюючих. 
5.3. Орендар зобов’язаний у строк, визначений договором оренди, застрахувати орендоване 
майно на користь орендодавця. 
   

6. Порядок надання пільг з орендної плати орендарям об’єктів 
міської комунальної власності 

 
              6.1. Відповідно до цієї Методики орендодавець може надавати пільги щодо орендної 
плати підприємствам (некомерційним), установам, закладам, організаціям, що повністю або 
частково фінансуються з державного, обласного, районного бюджетів. 
              6.2. Пільги щодо орендної плати надаються шляхом зменшення орендної ставки у 
відсотках до вартості орендованого майна або зменшення місячної ставки орендної ставки за 
один квадратний метр орендованих площ (в залежності від порядку розрахунку орендної плати). 
              6.3. Пільга надається не раніше від дати звернення орендаря терміном  до одного року. 
              6.4. Орендар, який має право на пільгу  протягом місяця з дати укладання договору 
оренди подає орендодавцю заяву  з обґрунтуванням доцільності про надання пільги щодо сплати 
орендної плати. 
              6.5. Разом з заявою орендар подає такі документи і матеріали: 
-  копію укладеного договору оренди з додатками; 

              - розрахунок економічного обґрунтування доцільності надання пільг щодо орендної 
плати, пропозиції про розмір пільг із зазначенням терміну, на який бажано їх одержати; 
-  копії установчих документів. 

               В окремих випадках на вимогу орендодавця орендар подає інші фінансові і статистичні 
документи.  

6.6.Орендодавець в п’ятиденний термін з дня надходження заяви та інших  
документів і матеріалів надсилає їх з відповідним висновком виконкому міської ради. 

6.7. У випадку, якщо комплект документів подано орендарем без додержання вимог, 
викладених у пункті 6.5. цієї Методики, орендодавець зобов’язаний у тижневий термін з дня 
його отримання повідомити заявника про необхідність подання додаткових документів у 
встановлений орендодавцем термін. 

6.8. Виконком міської ради у тижневий термін з дня одержання документів і матеріалів 
розглядає їх, приймає відповідні рішення про можливість надання пільг. 
              6.9. Орендодавець у триденний термін, після отримання розпорядження міського голови 
укладає з орендарем додаткову угоду, яка є невід’ємною частиною основного договору оренди, 
в якій зазначається розмір пільг, терміни їх надання, умови за яких такі пільги надаються, 
виконання зобов’язань та відповідальність за їх невиконання.  



              За згодою сторін у додатковій угоді можуть бути передбачені й інші умови. 
              6.10. Додаткова угода в обов’язковому порядку погоджується з міським головою.  
              6.11. Пільги щодо орендної плати орендарям об’єктів, управління якими здійснює 
безпосередньо міська рада, надаються виконкомом міської ради  
              6.12. У разі надання орендарем прийнятого в оренду майна в суборенду, раніше 
встановлені пільги відміняються з моменту укладання договору суборенди. 
 

7. Порядок розподілу та використання орендної плати 
             
               7.1. Орендна плата, розрахована згідно з цією Методикою перераховується: 
               7.2. У разі коли орендодавцем майна виступає виконком міської ради: 
                - в повному обсязі до міського бюджету. 
               7.3. У разі коли орендодавцем майна виступає  комунальне підприємство або бюджетна 
установа (заклад), що повністю або частково фінансуються з міського бюджету: 
               - за оренду нерухомого майна – 50% орендної плати орендодавцю, 50% до міського 
бюджету;  
               - за оренду окремого індивідуально визначеного майна підприємства (крім нерухомого)  
в повному обсязі орендодавцю. 
               7.4. Комунальні підприємства використовують отриману орендну плату в першу чергу 
на відновлення орендованих основних засобів і фінансування капітальних вкладень, а за оренду 
індивідуально визначеного майна на поповнення власних обігових коштів. 
               14.5. Бюджетні установи (заклади) використовують отриману орендну плату відповідно 
до затвердженого кошторису установи, при складанні якого передбачаються видатки в першу 
чергу на утримання, обладнання та ремонт майна бюджетних установ. 
 

8. Звітність по орендним платежам 
 
               15.1. Комунальні підприємства, організації, установи, заклади – орендодавці, 
щоквартально до 20 числа наступного місяця після звітного звітують по орендним платежам до 
фінансово-господарського відділу міської ради за встановленою формою, визначеною в додатку 
№ . 
 
 
Секретар міської ради                                                                               С.О.Олійник



Додаток 1 
До Методики 

ОРЕНДНІ СТАВКИ  
за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств 

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств: Орендна 
ставка, 

відсотків 

тютюнової промисловості, лікерогорілчаної та виноробної промисловості, 
радгоспів заводів (що виробляють виноробну продукцію) 

25 

з виробництва електричного та електронного устатковання, деревини та виробів 
з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та 
виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного 
транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, 
кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості 

20 

електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної 
металургії, зв'язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного 
господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, 
устатковання та їх ремонту, виробництва машин та устатковання, призначеного 
для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших 
операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового 
господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, 
переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання 
додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної 
промисловості, побутового обслуговування 

16 

сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та 
виноробної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, що виробляють 
виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої 
(крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних 
матеріалів 

12 

Інші об'єкти 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
До Методики 

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ  
за використання нерухомого державного майна 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим 
призначенням 

Орендна ставка, відсотків 

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних 
автоматів 

100 

2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів 
обміну валюти 

45 

3. Розміщення: 40 

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, 
дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств 
нерухомості), банкоматів 

ресторанів з нічним режимом роботи 

торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з 
дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, 
зброї 

операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого 
(мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів 
телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет 

4. Розміщення: 30 

виробників реклами 

салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів 
масажу, тренажерних залів 

торговельних об'єктів з продажу автомобілів 

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах 

5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної 
діяльності 

25 

6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять 
туроператорську та турагентську діяльність, готелів 

22 

7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять 
діяльність з ремонту об'єктів нерухомості 

21 

8. Розміщення: 20 

клірингових установ 



майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та 
ремонт автомобілів 

майстерень з ремонту ювелірних виробів 

ресторанів 

приватних закладів охорони здоров'я 

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної 
власності і провадять господарську діяльність з медичної 
практики 

розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, 
скелець 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері 
права, бухгалтерського обліку та оподаткування 

редакцій засобів масової інформації: 

- рекламного та еротичного характеру 

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або 
за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без 
громадянства 

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску 
становлять матеріали іноземних засобів масової інформації 

- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, 
одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання 
паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів 
мовлення 

9. Розміщення: 18 

крамниць-складів, магазинів-складів 

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків 

торговельних об'єктів з продажу: 

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів 

- промислових товарів, що були у використанні 

- автотоварів 

- відео- та аудіопродукції 

офісних приміщень 

антен 

10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність 
яких спрямована на організацію та проведення занять різними 

17 



видами спорту 

11. Розміщення: 15 

суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з 
переказом грошей 

бірж, що мають статус неприбуткових організацій 

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють 
продаж товарів підакцизної групи 

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної 
медицини 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з 
організації шлюбних знайомств та весіль 

складів 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з 
вирощування квітів, грибів 

12. Розміщення: 13 

закладів ресторанного господарства з постачання страв, 
приготовлених централізовано для споживання в інших 
місцях 

суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання 
домашніх тварин 

13. Розміщення: 12 

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної 
власності і надають послуги з перевезення та доставки 
(вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба) 

стоянок для автомобілів 

14. Розміщення: 10 

комп'ютерних клубів та інтернет-кафе 

ветеринарних аптек 

рибних господарств 

приватних навчальних закладів 

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, 
виданих іноземними мовами 

суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, 



проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи 

видавництв друкованих засобів масової інформації та 
видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами 

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених упункті 
10 Методики та пункті 8 цього додатка 

суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є 
кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування 
кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного 
реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів 
фільмів 

15. Проведення виставок непродовольчих товарів без 
здійснення торгівлі 

10 

16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають 
продовольчі товари 

9 

17. Розміщення: 8 

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж 
товарів підакцизної групи 

 

аптек, що реалізують готові ліки 

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім 
товарів підакцизної групи 

18. Розміщення: 7 

торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів; 

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із 
ксерокопіювання документів 

19. Проведення виставок образотворчої та книжкової 
продукції, виробленої в Україні 

7 

20. Розміщення: 6 

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів 
підакцизної групи 

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-
товаровиробників, крім тих, що виробляють товари 
підакцизної групи 

об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для 
надання послуг поштового зв'язку 

суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення 
та доставки (вручення) поштових відправлень 

торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та 



канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що 
призначається для навчальних закладів 

21. Розміщення: 5 

державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що 
частково фінансуються за рахунок державного та місцевих 
бюджетів 

оздоровчих закладів для дітей та молоді 

санаторно-курортних закладів для дітей 

державних навчальних закладів, що частково фінансуються з 
державного бюджету, та навчальних закладів, що 
фінансуються з місцевого бюджету 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, 
виданих українською мовою 

відділень банків на площі, що використовується для 
здійснення платежів за житлово-комунальні послуги 

суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове 
обслуговування населення 

22. Розміщення: 4 

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів 
підакцизної групи, у навчальних закладах та військових 
частинах 

громадських вбиралень 

камер схову 

видавництв друкованих засобів масової інформації та 
видавничої продукції, що видаються українською мовою 

23. Розміщення: 3 

аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків 
за рецептами 

суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги 

органів місцевого самоврядування та їх добровільних 
об'єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із 
всеукраїнським статусом) 

науково-дослідних установ, крім бюджетних 

24. Розміщення: 2 

аптек, які обслуговують пільгові категорії населення 



організацій, що надають послуги з нагляду за особами з 
фізичними чи розумовими вадами 

бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, які утримуються за 
рахунок державного та місцевих бюджетів 

дитячих молочних кухонь 

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для 
пільгових категорій громадян 

25. Розміщення: 1 

закладів соціального захисту для бездомних громадян, 
безпритульних дітей та установ, призначених для 
тимчасового або постійного перебування громадян похилого 
віку та інвалідів 

державних та комунальних позашкільних навчальних закладів 
(крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних 
навчальних закладів 

закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та 
молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, 
зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, 
соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, соціальних центрів матері та 
дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів 
реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, 
центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді 

26. Розміщення транспортних підприємств з:  

перевезення пасажирів 15 

перевезення вантажів 18 

27. Розміщення творчих спілок, громадських об’єднань, 
релігійних та благодійних організацій на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької 
діяльності і становить: 

 

не більш як 50 кв. метрів 3 

для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів 7 

28. Розміщення громадських об’єднань інвалідів на площі, що 
не використовується для провадження підприємницької 
діяльності і становить: 

 

не більш як 100 кв. метрів 1 

для частини площі, що перевищує 100 кв. метрів 7 



28-1. Розміщення суб'єктів господарювання, що виготовляють 
рухомий склад міського електротранспорту 

5 

28-2. Розміщення наукового парку, його засновників, 
партнерів наукового парку, що реалізують проекти наукового 
парку 

10 

28-3. Розміщення дипломатичних представництв та 
консульських установ іноземних держав, представництв 
міжнародних міжурядових організацій в Україні (крім 
договорів, орендна плата за якими врегульована 
міжурядовими угодами) 

6 

29. Інше використання нерухомого майна 15 

30. Розміщення професійних творчих працівників на площі 
(творчі майстерні), що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності і становить: 

 

не більш як 50 кв. метрів 1 

для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів 3 

__________  
Примітка. 

 
Орендні ставки для орендарів - вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є 
суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність 
безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), 
застосовуються з коефіцієнтом 0,7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 
до Методики 

ЗВІТ 
про надходження орендної плати за __________________________ 

                                                                            (І квартал, півріччя, 9 місяців, рік) 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
(назва підприємства, установи, закладу) 

 
№ 
п/
п 

Орендар Оренд. 
площа 

загальна, 
кв.м. 

Заборг.за 
попередні 
періоди, 

грн., 
всього 

В тому числі Нарахован
а орендна 
плата (без 

ПДВ), грн., 
всього 

Сплачено 
орендної 
плати за 
звітний 
період, 

грн., 
всього  

В тому числі Заборгован
ість за 
звітний 
період, 

грн. всього 

В томі числі Примітки (заходи, 
які проводились по 

ліквідації 
заборгованості) 

Перед 
установою

, 
закладом, 
підприємс
твом, грн. 

Перед 
місцеви

м 
бюджет
ом, грн. 

Установ
і, 

закладу 
(50%) 

До 
місцевог

о 
бюджету 

(50%) 

Перед 
установою

, 
закладом, 
підприємс
твом, грн. 

Перед 
місцев

им 
бюдже

том 
грн. 

              
              
              

ВСЬОГО             
 
 
Керівник                         ________________________                                           ___________________________ 
                                                           (підпис)                                                                                                     (прізвище та ініціали) 
 
М.П. 
 
Виконавець                     ________________________                                          ___________________________ 
                                                                               (підпис)                                                                                                     (прізвище та ініціали) 
 
Тел._________________                               «____»____________________20___ року 



 

 
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(одинадцята сесія сьомого скликання) 

 
29 листопада 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про прийняття в міську  
комунальну власність водогону 
 
 Розглянувши звернення Охріменко А.В. щодо прийняття в міську 
комунальну власність збудованого нею водогону по вул. Вокзальній,                        
м. Корюківка, та надання дозволу на його підключення до мережі 
централізованого водопостачання, враховуючи рекомендації постійної комісії 
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного  
середовища, керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», 

міська рада в и р і ш и л а : 
 

1. Прийняти безоплатно в міську комунальну власність від Охріменко 
Алли Володимирівни закінчений будівництвом водогін по вул. Вокзальній,                   
м. Корюківка, протяжністю 215 пог. м., вартістю 22,26412 тис. грн., відповідно 
до Декларації про готовність об’єкта до експлуатації, який належить до І-ІІІ 
категорії складності (додається). 
 

2. Передати водогін, зазначений в п. 1 цього рішення, в господарське 
відання комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської 
міської ради та до статутного фонду підприємства. 
 

3. Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської 
міської ради (Галущенко С.В.) відповідно до вимог чинного законодавства: 
- внести зміни до Статуту підприємства на підставі цього рішення; 
- здійснити підключення водогону, вказаного в п. 1 даного рішення, до мережі 
централізованого водопостачання. 

 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 
відносин, будівництва та охорони навколишнього природного  середовища. 
 
Секретар міської ради                                                            С.О.Олійник  



                                            

                                                  
                                                          У К Р А Ї Н А      
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(одинадцята сесія сьомого скликання) 

 
29 листопада 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про  внесення змін  до  рішення   восьмої   
сесії  Корюківської  міської ради  сьомого   
скликання  від  26.08.2016 року  
«Про затвердження Положення про  
тендерний комітет Корюківської міської ради» 
 
 З метою організації та проведення процедур закупівель для забезпечення 
потреб територіальної громади, враховуючи рекомендації постійної комісії 
міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та  регламенту відповідно 
до ч. ч. 1, 2 ст.11 Закону України “Про публічні закупівлі”, Примірного 
положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), 
затвердженого наказом Мінекономрозвитку України від 30.03.2016 № 557, 
керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 

 1. Внести зміни  до  рішення   восьмої  сесії  Корюківської  міської ради  
сьомого скликання від 26  серпня 2016   року «Про затвердження Положення 
про тендерний комітет Корюківської міської ради», виклавши п.2 цього 
рішення    у новій  редакції, а саме:  
«2. Створити тендерний комітет Корюківської міської ради у складі: 
- голова тендерного комітету – Биков Олександр Миколайович, заступник 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради; 
- заступник голови тендерного комітету – Яковець Сергій Миколайович, 
спеціаліст 1 категорії міської ради; 
- секретар тендерного комітету – Лагодна Діана Олегівна, спеціаліст 1 категорії 
міської ради; 



- Кожема Оксана Миколаївна, начальник фінансово-господарського відділу 
міської ради; 
- Пономаренко Зоя Юріївна, керуючий справами (секретар) виконавчого 
комітету міської ради.» 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 
регуляторної політики, депутатської етики та  регламенту. 
 
 
Секретар міської ради                                                                      С.О.Олійник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

(одинадцята сесія сьомого скликання) 
 
29 листопада 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про прийняття в міську  
комунальну власність 
елементів благоустрою 
 
 Розглянувши звернення ТОВ «ФК «Динамо» щодо прийняття в міську 
комунальну власність елементів благоустрою, які знаходяться поза межами 
земельної ділянки по вул. Франка, 5-в, м. Корюківка, враховуючи рекомендації 
постійних комісій міської ради з питань власності, бюджету, соціально-
економічного та культурного розвитку міста та з питань житлово-комунального 
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 
навколишнього природного  середовища, керуючись ст. 26, 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
міська рада в и р і ш и л а : 

 
1. Прийняти безоплатно в міську комунальну власність від товариства з 

обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Динамо» елементи 
благоустрою вартістю 576558 грн. 00 коп., а саме: під’їзну дорогу, тротуарну 
доріжку та освітлення, які знаходяться поза межами земельної ділянки 
завершеного будівництвом об’єкту «Будівництво доступного житла – 
багатоквартирного житлового будинку з розміщенням об’єктів соціальної 
інфраструктури, господарськими приміщеннями, автономним джерелом 
теплопостачання в кожній квартирі та поруч розташованими гаражами по           
вул. Франка, 5-в в м. Корюківка Чернігівської області» 
 

2. Фінансово-господарському відділу міської ради (Кожема О.М.) 
здійснити прийняття майна, вказаного в п. 1 даного рішення, відповідно до 
вимог чинного законодавства. 
 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 
розвитку міста. 
 
 
Секретар міської ради                                                            С.О.Олійник  



                 
                                                    

                                      
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(одинадцята сесія сьомого скликання) 

 
29 листопада  2016 року  
м. Корюківка 
 
Про  внесення  змін  до  рішення   
четвертої  сесії   Корюківської   
міської ради   сьомого скликання 
від 31.03.2016 року «Про передачу  
майна в господарське відання та до 
статутного фонду Корюківської  ЖЕК» 
 
 В зв’язку з  виявленням  неточностей  під  час   постановки на облік  
кладовища  по  вул. Костюк Г.,26, м. Корюківка, враховуючи рекомендації 
постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціально-
економічного та культурного  розвитку  міста, керуючись ст. 26, 60 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1.  Внести  зміни   до  рішення   четвертої  сесії   Корюківської  міської 
ради  сьомого скликання    від 31 березня 2016 року «Про передачу  майна в 
господарське відання та до статутного фонду Корюківської  ЖЕК», виклавши  
п.1  даного рішення   в новій  редакції, а саме:   
 «1.Прийняти в міську комунальну власність та включити до Переліку 
нерухомого майна міської комунальної власності об’єкт нерухомості 
закінчений будівництвом, а саме: "Будівництво кладовища в м. Корюківка, 
Чернігівської обл., (виділення чотирьох черг). Перша черга будівництва" за 
адресою: вул. Костюк Г.,26, м. Корюківка, загальною вартістю основних 
фондів, які прийняті в експлуатацію 1304,573  тис. грн.». 
 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 
культурного  розвитку  міста. 
 
Секретар  міської ради      С.О.Олійник 



 

 
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(одинадцята сесія сьомого скликання) 

 
29 листопада 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження Статуту 
Корюківської житлово-експлуатаційної  
контори  в новій редакції 
 
 Розглянувши звернення Корюківської житлово-експлуатаційної контори 
щодо затвердження Статуту підприємства в новій редакції в зв’язку із 
збільшенням статутного капіталу, з метою забезпечення його стабільної роботи, 
керуючись ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 

1. Затвердити Статут Корюківської житлово-експлуатаційної контори у 
новій  редакції (додається).  
 
 2.  Корюківській ЖЕК (Полях М.Ф.) здійснити державну реєстрацію 
вищезазначених змін відповідно до вимог чинного законодавства. 
 
 
Секретар міської ради                                                                      С.О.Олійник 
 



 

 
                                                       У К Р А Ї Н А      
 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(одинадцята сесія сьомого скликання) 

 
29 листопада  2016 року  
м. Корюківка 
 
Про надання дозволу  
на списання основних засобів 
  

         Відповідно до  статті 26 Закону України   “ Про місцеве самоврядування 
в Україні”, Положення про  порядок  відчуження  та списання  майна, що є  
міською комунальною  власністю затвердженого  рішенням  двадцять   
четвертої  сесії  Корюківської  міської ради  пятого  скликання від 20.08.2009 
року , клопотання Корюківського  дошкільного  навчального закладу   №1 
«Дельфін» художньо-естетичного  напрямку  Корюківської міської ради   від 
23.11.2016 року  № 01-46/86, 

міська рада в и р і ш и л а : 
  

  1. Надати дозвіл Корюківському дошкільному  навчальному  закладу 
№ 1 «Дельфін» художньо-естетичного  напрямку  Корюківської  міської ради 
на списання з балансу основних засобів, у зв’язку з фізичною зношеністю, 
недоцільністю ремонту та таких, що непридатні для використання                  
(Додаток 1). 
 2. Завідувачу ДНЗ №1 «Дельфін» (Рябченко В.О.) у місячний термін 
подати до Корюківської  міської ради звіти про списання майна за 
встановленою формою. 
  
 
Секретар  міської ради      С.О.Олійник 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 1 
 до рішення  одинадцятої  сесії   

Корюківської  міської ради   
сьомого  скликання  від 29.11.2016 року  

  

 
ПЕРЕЛІК 

основних засобів на списання з балансу  
Корюківському дошкільному  навчальному  закладу № 1 «Дельфін» 

художньо-естетичного  напрямку  Корюківської  міської ради 
  

№ 
п\п 

Інвентарний 
номер 

Повне 
найменування 
основного засобу 

Кількість Од. 
вимір 

Балансова  
вартість (грн.) 

1.  10420130а Пилосос 1 шт. 386,00 

2.  10420130 Пилосос 1 шт. 386,00 

3.  10420202 Холодильна  
шафа 1 шт. 734,00 

4. 10420204 Холодильна  
камера 1 шт. 862,00 

5. 10420555 Центрифуга 1 шт. 771,00 

6. 10420784 Холодильник 
«Норд» 1 шт. 942,00 

7. 10420556 Плита електрична 1 шт. 237,00 

8. 10420562 Пральна  машина 1 шт. 1760,00 
 



   
                                                      

 
У К Р А Ї Н А                               

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(одинадцята сесія сьомого скликання) 

 
29 листопада 2016  року 
м. Корюківка 
 
Про визначення земельної ділянки,  
право власності, якої пропонується для 
продажу окремим лотом на конкурентних  
засадах (земельних торгах) 
 
 Розглянувши заяву ФОП Земляного Олега Васильовича щодо 
відведення земельної ділянки у власність на конкурентних засадах 
(земельних торгах), враховуючи висновки постійної комісії міської ради з 
питань  житлово-комунального господарства, регулювання земельних 
відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
керуючись ст. 12, 79-1, 134-139 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :     
 

 1. Визначити та затвердити земельну ділянку несільськогосподарського 
призначення, вільну від забудови, право власності, якої пропонується для 
продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах), для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
(цільовий класифікатор земельних ділянок 11.02) за адресою:                                 
вул. Чернігівська, 96-В, м. Корюківка, площею орієнтовно 0,5600 га. 
 1.1. Дати дозвіл Корюківській міській раді на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення, вільної від забудови, право власності, якої пропонується для 
продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах), для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 



(цільовий класифікатор земельних ділянок 11.02) за адресою:                      
вул. Чернігівська, 96-В, м. Корюківка, площею орієнтовно 0,5600 га. 
 1.2. Виконавчому апарату міської ради забезпечити виконання заходів 
щодо укладення договорів на виконання робіт по виготовленню та 
погодженню в установленому законодавством порядку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та експертної грошової оцінки, право 
власності, якої пропонується для продажу на земельних торгах з переможцем 
конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою та 
експертної грошової оцінки. 
 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища. 
 
Секретар міської ради                                                                С.О. Олійник 



  

У К Р А Ї Н А 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(одинадцята сесія сьомого скликання) 

 
29 листопада 2016  року 
м. Корюківка 
 
Про продаж земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення 
по вул. Костюк Г., 20-Б, м. Корюківка 
 

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Сидоренка Віктора 
Олексійовича, звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, 
рекомендації виконавчого комітету Корюківської міської ради та заслухавши 
висновки постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, керуючись Конституцією України,              
ст.ст. 628, 629 Цивільного кодексу України, ст.ст. 26, 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету міністрів України від 
22 квітня 2009 р. № 381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з 
розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та 
комунальної власності», ст.ст. 12, 79-1, 122, 127, 128 Земельного кодексу 
України,  

міська рада в и р і ш и л а : 
 

 1. Взяти  до  відома  звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення, на якій знаходяться нежитлові будівлі 
(будівлі складу № 1 цегляного площею 94,6 м. кв., будівлі складу № 2 
цегляного площею 93,7 м. кв., будівлі навісу, з’єднуючого склади № 1 та № 2, 
залізобетонного площею 525 м. кв. та будівлі цеху залізобетонного площею 885 
м. кв.), що знаходяться у власності ФОП Сидоренка В.О. на підставі договорів 
купівлі-продажу ½ частини нерухомого майна від 26.12.2014 р., реєстраційні № 
4880 та № 4882. Земельна ділянка  розташована за адресою: вул. Костюк Г.,            
20-Б, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки  
7422410100:04:000:1423, площею 8000 м. кв., для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості. Звітом з експертної грошової оцінки 
земельної ділянки встановлена ринкова вартість земельної ділянки в розмірі  
161 211 грн. 00 коп. (сто шістдесят одна тисяча двісті одинадцять грн. 00 коп.) 
без урахування ПДВ. 



 2. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в п. 1 цього 
рішення, у сумі 161 211 грн. 00 коп. (сто шістдесят одна тисяча двісті 
одинадцять грн. 00 коп.) без урахування ПДВ. 
 2.1. Продати земельну ділянку, вказану в п.1 цього рішення, за                
161 211 грн. 00 коп. (сто шістдесят одна тисяча двісті одинадцять грн. 00 коп.) з 
розстроченням платежу терміном на 1 (один) рік. 
 
 3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 5 980 грн. 00 коп. ( п’ять 
тисяч  дев’ятсот  вісімдесят  грн. 00 коп.), які сплачені ФОП Сидоренком В.О.  
відповідно до договору 132/16-Зем від 21.03.2016 р. на рахунок проектної 
організації ПП «Десна – Експерт – М» за виконання роботи по експертній 
грошовій оцінці земельної ділянки площею 8000 м. кв., що розташована за 
адресою: вул. Костюк  Г., 20-Б, м. Корюківка, який зараховується до ціни 
продажу земельної ділянки.  
 
  4. За згодою сторін розрахунок здійснюється з розстроченням платежу, 
строком на 1 (один) рік з моменту укладання договору купівлі-продажу, за 
умови сплати ФОП Сидоренком В.О. протягом 30 календарних днів після 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу не менш як 50 (п’ятдесят) 
% (відсотків) частини платежу в розмірі 77615 грн. 50 коп. (сімдесят сім тисяч 
шістсот п’ятнадцять грн. 50 коп.), що  зараховується до міського бюджету. 
 4.1. Розрахунок з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки 
здійснюється ФОП Сидоренком В.О. шляхом погашення суми  розстроченого  
платежу рівними  частинами  не  рідше  ніж  один раз у три місяці згідно з 
графіком, який є невід'ємною частиною  договору  купівлі-продажу, а саме: 
 - до 31.03.2017 р. – 19403 грн. 88 коп. (дев’ятнадцять тисяч чотириста три 
гривні 88 коп.); 
 - до 30.06.2017 р. − 19403 грн. 88 коп. (дев’ятнадцять тисяч чотириста три 
гривні 88 коп.); 
 - до 30.09.2017 р. – 19403 грн. 88 коп. (дев’ятнадцять тисяч чотириста три 
гривні 88 коп.); 
 - до 31.12.2017 р. – 19403 грн. 86 коп. (дев’ятнадцять тисяч чотириста три 
гривні 86 коп.). 
 4.2. Під час визначення розміру платежу враховується  
індекс інфляції, встановлений Держкомстатом за період з місяця, що  
настає за тим, в якому  внесено  перший  платіж,  по  місяць,  що  
передує місяцю внесення платежу.  
 4.3. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на 
розрахунковий рахунок № 31514941700236, відкритий ГУ ДКСУ у 
Чернігівській області, код банку 853592, ЄДРПОУ 37750065, код платежу 
33010100, отримувач: УК у Корюк. р-ні/м. Корюківка/33010100. 
 4.4. Встановити відповідно  до  законодавства заборони на продаж  або  
інше  відчуження  покупцем  земельної  ділянки до  повного розрахунку за 
договором купівлі-продажу. 
 4.5. Договір купівлі-продажу земельної ділянки укласти з                             
ФОП Сидоренком В.О. за його рахунок та враховуючи вимоги п. 1. – 4.3. цього 
рішення. 
 



5. Встановити, що право власності у  ФОП Сидоренка В.О. на земельну 
ділянку, вказану в п. 1 даного рішення, виникне після першого платежу, 
вказаного в п. 4 даного рішення.  

5.1. Повний розрахунок ФОП Сидоренка В.О. за придбання земельної 
ділянки, вказаної в п. 1 даного рішення, повинен бути підтверджений довідкою  
Корюківської міської ради про зарахування до місцевого  бюджету всієї суми  
коштів.  
 

6. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 30.07.2015 року 
з ФОП Сидоренком В.О. з дня укладання договору купівлі – продажу земельної 
ділянки, яка розташована за адресою: вул. Костюк Г., 20-Б, м. Корюківка 
площею 8000 м. кв. 

 

7. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
Секретар міської ради                                                                       С.О. Олійник 



  

У К Р А Ї Н А 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(одинадцята сесія сьомого скликання) 

 
29 листопада 2016  року 
м. Корюківка 
 
Про продаж земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення 
по вул. Дружби, 3, м. Корюківка 
 
 Розглянувши заяву Грося Юрія Петровича, звіт з експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, рекомендації виконавчого комітету Корюківської 
міської ради та заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання 
земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись Конституцією 
України, ст.ст. 628, 629 Цивільного кодексу України, ст.ст. 26, 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету 
міністрів України від 22 квітня 2009 р. № 381 «Про затвердження Порядку 
здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної 
ділянки державної та комунальної власності», ст.ст. 12, 79-1, 122, 127, 128 
Земельного кодексу України,  

міська рада в и р і ш и л а : 
 

1. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення, на якій знаходиться нежитлова 
будівля (магазин та сарай загальною площею 88,2 м. кв.), що знаходиться у 
власності Грося Ю.П на підставі договору купівлі-продажу від 04.11.2015 р., 
реєстраційний № 1392. Земельна ділянка розташована за адресою: вул. 
Дружби, 3, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 
7422410100:01:001:1246, площею 633 м. кв., для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі, за видом використання земельної ділянки − 
для комерційного використання. Звітом з експертної грошової оцінки 
земельної ділянки встановлена ринкова вартість земельної ділянки в розмірі  
25 776 грн. 00 коп. (двадцять п’ять тисяч сімсот сімдесят шість грн. 00 коп.) 
без урахування ПДВ. 

 
2. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в п. 1 цього 

рішення, у сумі  25 776 грн. 00 коп. (двадцять п’ять  тисяч  сімсот   сімдесят  
шість  гривень  00 копійок) без урахування ПДВ. 



2.1. Продати земельну ділянку, вказану в п. 1 цього рішення, за                    
25 776 грн. 00 коп. (двадцять п’ять  тисяч  сімсот   сімдесят  шість  гривень  00 
копійок) без розстрочення платежу. 

 
3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 3 150 грн. 00 коп. (три 

тисячі сто п’ятдесят грн. 00 коп.), які сплачені  Гросем Ю.П. відповідно до 
договору 610/16-Зем від 02.11.2016 р. на рахунок проектної організації ПП 
«Десна – Експерт – М» за виконання роботи по експертній грошовій оцінці 
земельної ділянки площею 633 м. кв., що розташована за адресою:                           
вул. Дружби, 3, м. Корюківка, який зараховується до ціни продажу земельної 
ділянки. 

 
 4. Договір купівлі - продажу земельної ділянки укласти з Гросем Ю.П.                                                                      
за його рахунок та враховуючи вимоги п. 1. – 3. цього рішення. 
 

5. Дію договору оренди земельної ділянки, розташованої за адресою: 
вул. Дружби, 3, м. Корюківка, площею 633 м. кв. від 24.05.2016 року з               
Гросем Ю.П. припинити після розрахунку за придбану земельну ділянку та 
державної реєстрації права власності на неї. 

 
6. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища. 
 

Секретар міської ради                                                                      С.О. Олійник 
 



                                                                       
             

 
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(одинадцята сесія сьомого скликання) 

 
29 листопада 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про створення Комісії та затвердження 
Положення про порядок продажу земельних   
ділянок під майном 
 
 Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань  
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 
будівництва та охорони навколишнього природного  середовища, керуючись 
ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 
України  "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 
 1. Створити конкурсну комісію з проведення конкурсного відбору 
суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, земельних ділянок під 
об’єктами нерухомого майна, які підлягають продажу та затвердити її склад 
(додаток 1). 

 
 2. Затвердити Положення про порядок продажу земельних ділянок під 
майном на території Корюківської міської ради (додаток 2). 
 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища. 

  

Секретар міської ради                                                                    С.О. Олійник 

 
 
 



 Додаток 1 
 до  рішення одинадцятої  сесії 

 Корюківської міської ради  
сьомого скликання 

 Про створення Комісії та затвердження  
Положення про порядок продажу земельних  

ділянок під майном від 29.11.2016 р.  
 

 
 

СКЛАД 
 

конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної 
діяльності у сфері оцінки земель, земельних ділянок під об’єктами 

нерухомого майна, які підлягають продажу (далі – Комісія) 
 

   
1. Малиш Леонід Володимирович – перший заступник Корюківського 
міського голови,  голова комісії. 
2. Олійник Світлана Олександрівна – секретар Корюківської міської ради, 
заступник голови комісії. 
3. Хоменко Олена Володимирівна – спеціаліст І категорії Корюківської 
міської ради, секретар комісії. 
 

Члени комісії: 
 

4. Халецький  Володимир  Володимирович – депутат Корюківської міської 
ради. 
5. Скиба Тетяна Віталіївна – заступник начальника Відділу Держгеокадастру 
у Корюківському районі Чернігівської області (за згодою). 
6. Кривда Тетяна Федорівна − директор РКП "Рампа", член виконкому 
Корюківської міської ради (за згодою). 
7. Яковець Сергій Миколайович − спеціаліст І категорії Корюківської міської 
ради. 
 
 
Секретар міської ради                                                                   С.О.Олійник 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 Додаток 2 
 до  рішення одинадцятої  сесії 

 Корюківської міської ради  
сьомого скликання 

 Про створення Комісії та затвердження  
Положення про порядок продажу земельних  

ділянок під майном від 29.11.2016 р.  
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок продажу земельних ділянок під майном на території 
Корюківської міської ради.  

1. Загальні положення  

Це Положення розроблене відповідно до Земельного кодексу України, 
Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та інших актів чинного законодавства та регулює порядок продажу 
земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є 
власністю громадян та юридичних осіб. 

Об’єктами продажу є земельні ділянки несільськогосподарського 
призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що 
перебувають у власності громадян та юридичних осіб. Норми цього 
положення поширюються на земельні ділянки, які розташовані на території 
Корюківської міської ради та можуть бути передані у власність згідно 
чинного законодавства України. 

Суб’єктами  правовідносин з продажу земельних ділянок є: 

- Продавець – Корюківська міська рада в межах повноважень, 
визначених чинним законодавством України. 

- Покупці – громадяни та юридичні особи, які є власниками об’єктів 
нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках на території 
Корюківської міської ради. 

Продаж земельних ділянок у власність здійснюється за заявами 
(клопотаннями) власників об’єктів нерухомого майна, розташованого на 
земельних ділянках Корюківської міської ради.  Продаж земельних ділянок 
за заявами (клопотаннями) зацікавлених осіб полягає в передачі права 
власності на земельну ділянку покупцю за ціною, визначеною на підставі 
експертної грошової оцінки відповідно до встановленого чинним 
законодавством порядку. 

Уповноваженим органом Корюківської міської ради, який здійснює 
підготовку проектів рішень сільської ради про продаж (відмову в продажу) 
земельних ділянок під власним майном, забезпечує укладення договорів про 
сплату авансового внеску, контролює сплату авансового внеску та 



надходження коштів від продажу земельних ділянок, здійснює замовлення 
експертної грошової оцінки після проведення конкурсного відбору з метою 
визначення ціни земельної ділянки є виконавчий комітет Корюківської 
міської ради. 

Цей порядок не поширюється на продаж земельних ділянок, на яких 
розташовані об’єкти, які підлягають приватизації.  

2. Порядок викупу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти 
нерухомого майна. 

2.1 Громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних 
ділянок у власність (під власним майном), подають заяву (клопотання) до 
сільської ради. (додаток 1) 

2.2 У заяві (клопотанні) зазначаються місце розташування земельної 
ділянки, її цільове призначення, розміри та площа, а також згода на 
укладення договору про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни 
земельної ділянки. 

До заяви (клопотання) додаються: 

а) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у 
разі його наявності) та документи, що посвідчують право власності на 
нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці 
(нотаріально завірені копії); 

б) копія установчих документів для юридичної особи (нотаріально 
завірені копії), а для громадянина – копія документа, що посвідчує особу; 

в) витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 
ділянки. 

2.3 Корюківська міська рада у місячний строк розглядає заяву 
(клопотання) і приймає рішення про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та/або про проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки чи про відмову в продажу із 
зазначенням обґрунтованих причин відмови. Підставою для відмови в 
продажу земельної ділянки є: 

а) неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо 
продажу такої земельної ділянки; 

б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах; 

в)якщо щодо суб’єкта  підприємницької діяльності порушена справа 
про банкрутство або припинення його діяльності; 



г)встановлена Земельним кодексом України заборона на передачу 
земельної ділянки у приватну власність; 

ґ) відмова від укладення договору про сплату авансового внеску в 
рахунок оплати ціни земельної ділянки; 

Рішення про відмову продажу земельної ділянки може бути оскаржене 
в суді. 

2.4 Рішення Корюківської міської ради про надання дозволу на 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є підставою для 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та укладення 
договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 
ділянки (типовий договір додається) (додаток 2). 

2.5 Кошти в рахунок авансового внеску в розмірі не більше 20 відсотків 
вартості земельної ділянки, сплачуються громадянином або юридичною 
особою в 15-денний термін після укладання відповідного договору. Авансові 
внески використовуються для фінансування робіт з проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки. Вартість проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки не може бути більшою ніж авансовий 
внесок покупця такої ділянки. 

2.6 Після сплати покупцем земельної ділянки авансового внеску 
уповноваженим органом проводиться конкурсний відбір суб’єкта оціночної 
діяльності у сфері оцінки земель та здійснюється замовлення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки шляхом укладення відповідного договору 
в межах оплати авансового внеску. 

2.7. Рішення міської ради про продаж земельної ділянки є підставою 
для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки. 

У разі немотивованого зволікання або ухилення покупцем від 
укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом місяця з 
дати прийняття міською радою рішення про продаж земельної ділянки 
міський голова має право ініціювати скасування цього рішення. 

2.8. Корюківська міська рада укладає з покупцем договір купівлі-
продажу земельної ділянки, який підлягає нотаріальному посвідченню. Всі 
витрати за нотаріальне оформлення договору купівлі-продажу покладаються 
на Покупця. 

2.9 Ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою 
оцінкою, що проводиться організаціями, які мають відповідну ліцензію на 
виконання цього виду робіт на замовлення Корюківскьої міської ради. 
Організація, яка здійснює експертну грошову оцінку земельної ділянки 
визначається спеціально створеною комісією відповідно до Положення про 



конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель 
(додаток 3). 

2.9.1.Ціна продажу земельної ділянки визначається та затверджується 
черговою сесією Корюківської міської ради в межах визначених чиним 
законодавством. 

2.10.Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу, що 
становить не більше 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за 
нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки. Порядок зарахування та 
використання коштів авансового внеску визначається Кабінетом Міністрів 
України. 

Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної 
ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу 
земельної ділянки сума авансового внеску не повертається. 

2.11.Розрахунки за придбання земельної ділянки можуть здійснюватися 
з розстроченням платежу за згодою сторін, але не більше ніж на п’ять років. 
Порядок здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання 
земельної ділянки визначається постановою Кабінету Міністрів України 
№381 від 22.04.2009 р. «Про затвердження Порядку здійснення  
розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки 
державної  та комунальної власності». 

Розстрочення платежу надається покупцям за умови:  
-сплати  ними протягом 30 календарних днів після нотаріального  
посвідчення  договору  купівлі-продажу  не  менш  як  50 відсотків  
частини  платежу,  що  зараховується  до  державного  та місцевого  
бюджетів;   
-встановлення відповідно  до  законодавства заборони на продаж  
або  інше  відчуження  покупцем  земельної  ділянки   до   повного  
розрахунку за договором купівлі-продажу. Розрахунок  з розстроченням 
платежу за придбання земельної ділянки здійснюється шляхом погашення 
суми  розстроченого  платежу рівними  частинами  не  рідше  ніж  один раз у 
три місяці згідно з графіком,  який є невід'ємною частиною  договору  
купівлі-продажу, або  одноразово у повному обсязі у строк,  який не 
перевищує трьох місяців після внесення першого або чергового платежу.  
При цьому під час  визначення  розміру  платежу  враховується  
індекс інфляції, встановлений Держкомстатом за період з місяця, що  
настає за тим,  в якому  внесено  перший  платіж,  по  місяць,  що  
передує місяцю внесення платежу. У разі порушення строку погашення 
частини платежу покупець сплачує неустойку відповідно до умов договору  
купівлі-продажу  та закону.  



Прострочення  погашення  частини  платежу  більш як на два  
місяці  є  підставою  для  припинення  розстрочення   платежу   за  
придбання  земельної  ділянки.  Залишок платежу підлягає стягненню  
продавцем у порядку, встановленому законом. Покупці,  заінтересовані  у  
придбанні  земельних ділянок державної  та  комунальної власності, 
укладають договір про оплату авансового  внеску  в  рахунок  оплати  ціни  
земельної  ділянки з органом,   що   здійснює   продаж   земельних   ділянок   
(далі  - уповноважений орган), та сплачують авансовий внесок.  
 Авансовий внесок зараховується на рахунки, відкриті в органах  
Державного  казначейства  за балансовим рахунком 3412 "Інші кошти,  
тимчасово віднесені на доходи державного бюджету"  (у  разі,  якщо  
продаж   земельної   ділянки   здійснюється  місцевими  державними  
адміністраціями) або 3422  "Інші  кошти,  тимчасово  віднесені  на  
доходи  місцевого бюджету" (у разі,  якщо продаж земельної ділянки  
здійснюється  органами  місцевого  самоврядування)  відповідно  до  
плану  рахунків  бухгалтерського  обліку  виконання  державного та  
місцевих бюджетів,  затвердженого наказом Державного  казначейства  
від  28  листопада  2000 р.  N 119. У платіжному дорученні зазначаються 
реквізити платника, номер і дата договору про оплату авансового внеску в 
рахунок оплати ціни земельної ділянки та назва уповноваженого органу,  з 
яким укладено договір. Наступного   робочого  дня  після  зарахування  
коштів  на рахунок 3412 або 3422 відповідний орган Державного  
казначейства передає виписку із зазначеного рахунка уповноваженому  
органу. Авансові внески використовуються для фінансування робіт  з  
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

Закупівля  послуг з проведення експертної грошової оцінки  
земельної  ділянки  здійснюється  відповідно  до  законодавства  з  
питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.  

Уповноважений  орган  визначає  на  конкурентних  засадах  
суб'єкта оціночної  діяльності,  що  має  ліцензію  на  проведення  
експертної грошової оцінки земельної ділянки.  

     Вартість проведення   експертної  грошової  оцінки  земельної  
ділянки не може бути більшою ніж авансовий  внесок  покупця  такої  
ділянки. Після    визначення    суб'єкта    оціночної   діяльності  
уповноважений  орган  надає   відповідному   органові   Державного  
казначейства довідку про розподіл коштів, що надійшли як авансовий  
внесок від покупця земельної ділянки  на  рахунок  3412  або  3422. 
     У довідці зазначаються:  сума коштів,  які перераховуються на  
проведення експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки,  сума  
залишку   авансового   внеску  після  сплати  вартості  проведення  
експертної грошової оцінки та код бюджетної класифікації,  а також  
повні   реквізити   отримувача   коштів   та   рахунка,   на  який  
перераховуються кошти. На підставі  даних  довідки  відповідний   орган   
Державного казначейства   протягом  трьох  робочих  днів  готує  



розрахункові документи та перераховує кошти за призначенням.  
У графі   платіжного    доручення    "Призначення    платежу"  
зазначається:  
 
"За проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки";  
 
"Залишок авансового  внеску,  який  підлягає перерахуванню до  
бюджету,  та код бюджетної класифікації" (у разі наявності залишку  
авансового  внеску  після  сплати  вартості  проведення експертної  
грошової оцінки земельної ділянки). 
 
Залишок   авансового   внеску   після   сплати   вартості  
проведення   експертної   грошової  оцінки  земельної  ділянки  на  
підставі довідки  уповноваженого  органу  перераховується  органом  
Державного  казначейства  до  відповідного бюджету на рахунок,  на  
якому обліковуються надходження від продажу землі і нематеріальних  
активів. Операції  з  використання  коштів  державного та місцевих  
бюджетів  здійснюються  відповідно   до   Порядку   обслуговування  
державного  бюджету  за  видатками  та  операціями  з  надання  та  
повернення  кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету  
та    Порядку   казначейського      обслуговування місцевих    бюджетів, 
затверджених     Державним казначейством. Облік операцій із зарахування 
авансових внесків  покупців земельних   ділянок  ведеться  у  порядку,  
визначеному  Державним казначейством. 
 
Пропозиції щодо визначення умов придбання земельної ділянки з 
розстроченням платежу визначаються виконавчим комітетом Корюківської 
міської ради, який подає пропозиції для їх розгляду на черговій сесії міської 
ради. 
 
2.12.Виконавчий комітет Корюківської міської ради може вносити пропозиції 
щодо ціни продажу земельної ділянки для їх розгляду на черговій сесії 
міської ради. 
 
2.13. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок на території 
Корюківської міської ради, зараховуються до державного та місцевого 
бюджету у порядку, визначеному чинним законодавством. 

 

 Секретар міської ради                                                             С.О. Олійник 

  

 

 



Додаток 1 
 до Положення про порядок продажу 

 земельних ділянок під майном 
 на території Корюківської міської ради  

                                                                                                
від___________________________ 

                                                                 адреса________________________ 

_____________________________ 

Тел.__________________________ 

  

ЗАЯВА 

Прошу продати мені земельну ділянку несільськогосподарського 
призначення площею _________ га,  що розташована за адресою: ___ 
__________________________________________________________________ 
(цільове призначення земельної ділянки)  
__________________________________________________________________                       
(розмір та площа земельної ділянки) 

Цією заявою одночасно надаю згоду на укладення договору про сплату 
авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. 

  

  

 «____» ____________ 20___ р.                                 _______________ 

                                                                                           (підпис) 

 

  

 

 

 

 

 



Перелік документів, що додаються до заяви: 

  

1. Документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою 
(нотаріально посвідчена копія). 

2. Документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та 
споруди), розташоване на цій земельній ділянці   (нотаріально посвідчені 
копії). 

3. Копія документа, що посвідчує особу. 

4. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця 
(нотаріально посвідчена копія). 

5. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 
ділянки. 

  

 

Секретар міської ради                              С.О.Олійник 
                                                                     

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 2 
 до Положення про порядок продажу 

 земельних ділянок під майном 
 на території Корюківської міської ради  

   

 ТИПОВИЙ   ДОГОВІР   

про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки 

м. Корюківка                                       від «__» ___________ 20__ р. №_____ 

Одержувач: від імені Корюківської міської ради –____________________, 

який діє  на підставі _____________________, з одного боку та 
Платник:___________________________ ___________ (особа, яка подала 

заяву або назва юридичної особи, яка подала заяву про продаж їй земельної 
ділянки)  в особі 

_________________________________________________________________   
             (прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи, яка діє від імені юридичної 

особи – у разі подання клопотання ) 

який діє на підставі 
______________________________________________________________ 

з іншого  боку , уклали цей договір про наступне: 

1. Платник , який подав заяву (клопотання) щодо продажу йому земельної 
ділянки площею ______________га, що знаходиться у                                                        
м. ________________________ за адресою: 
__________________________________________________________________
______________ зобов’язується сплатити авансовий внесок в рахунок оплати 
ціни земельної ділянки у розмірі ______________відсотків вартості земельної 
ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою, що складає 
_________________________________________________________________ 

(сума цифрами та прописом) 

2. Платник зобов’язується сплатити авансовий внесок на   рахунок 
__________________________________________________________________
______________не пізніше 15-ти днів з моменту укладення цього договору.  

3. Одержувач зобов’язується не пізніше 30-ти робочих днів після повної 
сплати Платником авансового внеску оголосити конкурс по відбору суб'єктів 
оціночної діяльності у сфері оцінки земель для проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки, зазначеної у п. 1 цього Договору.  

4. У разі відмови Платника від укладення договору купівлі-продажу 
земельної ділянки сума авансового внеску не повертається.  



5. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 
виконання сторонами зобов’язань по цьому договору.  

6. Умови цього Договору є обов’язковими для Сторін і можуть бути змінені 
лише за згодою сторін, шляхом укладення письмових угод.   

7. Цей Договір складено у двох примірниках, по одному примірнику для 
кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу та зберігаються у 
Сторін.  

8. Юридичні адреси,реквізити та підписи сторін 

  

Одержувач 

Корюківська міська рада , 

в  особі  міського голови  

_____________________  

ПІБ 

М.П.  

                          Платник 

                _________________________       

 _________________________ 
 
 _________________________ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 
 до Положення про порядок продажу 

 земельних ділянок під майном 
 на території Корюківської міської ради  

  

ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності  
у сфері оцінки земель.  

Це Положення розроблено відповідно до Земельного кодексу України, 
Законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні», «Про місцеве самоврядування в 
Україні» з метою забезпечення конкурентних засад та неупередженості у 
відборі суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової 
оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу громадянам, фізичним 
особам-підприємцям та юридичним особам. 

 Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів 
оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних 
ділянок, які підлягають продажу громадянам, фізичним особам-підприємцям 
та юридичним особам. 

 1. Визначення термінів. 

1. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому 
значенні: 

•  об’єкт експертної грошової оцінки - земельні ділянки чи їх частини 
або сукупність земельних ділянок на території Корюківської міської 
ради; 

•  суб’єкт оціночної діяльності (учасник конкурсу) - суб’єкт 
господарювання незалежно від його організаційно-правової форми та 
форми власності, що має у своєму складі оцінювачів з експертної 
грошової оцінки земельних ділянок та які отримали ліцензії на 
виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку;  

• оцінювач – фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, яка 
отримала кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової 
оцінки земельних ділянок та ліцензію на виконання землеоціночних 
робіт у встановленому законом порядку;  

• договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки – 
договір, укладений між Корюківської міською радою та суб’єктом 
оціночної діяльності, визначеним на конкурентних засадах відповідно 
до цього Положення;  

• експертна грошова оцінка земельної ділянки - результат визначення 
вартості земельної ділянки та пов'язаних з нею прав суб'єктом 



оціночної діяльності у сфері оцінки земель із застосуванням сукупності 
підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та 
аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у 
вигляді звіту про проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

2. Загальні положення. 

2.1. Конкурс по відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
експертної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється, 
у вісімнадцятиденний термін, конкурсною комісією з проведення 
конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель 
(далі – Комісія), склад якої затверджується черговою сесією Корюківської 
міської ради.  

2.2. Засідання Комісії є правомочним у разі присутності на ньому не менше 
2/3 її кількісного складу.  

2.3. Рішення Комісії приймається протягом чотирьох днів, більшістю голосів 
присутніх на засіданні та оформляється протоколом, який підписується усіма 
присутніми на засіданні членами Комісії. У разі рівної кількості голосів, 
голос голови комісії є вирішальним. 

 2.4. Організацію роботи Комісії здійснює виконавчий комітет Корюківської 
міської ради. 

3. Підготовка до проведення конкурсу. 

 3.1. У разі прийняття рішення про проведення конкурсу, інформація 
стосовно його терміну проведення, публікується в засобах масової 
інформації або на офіційному веб-сайті Корюківської міської ради не пізніше 
ніж за 14 днів до оголошеної дати проведення конкурсу. 

3.2. Інформація про умови проведення конкурсу з відбору суб’ єктів 
оціночної діяльності повинна містити наступне: 

 · дату, час і місце проведення конкурсу; 

 . інформацію про площу, місцезнаходження та цільове призначення 
земельної ділянки; 

  · кінцевий термін подачі заяв та документів на участь у конкурсі, який має 
становити не менше трьох робочих днів до дня проведення конкурсу; 

  · перелік документів, які слід подати на розгляд комісії; 

  · місцезнаходження комісії та контактні телефони. 



 3.3. Суб’ єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному 
конкурсі, подають до виконавчого комітету Корюківської міської ради на 
розгляд Комісії, такі документи: 

  · заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 1); 

  · нотаріально посвідчену копію ліцензії та сертифікату на право здійснення 
оціночної діяльності. 

 · конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт відповідно до 
калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання 
робіт з оцінки земельної ділянки (подаються у запечатаному конверті). 

 3.4. Заяви на участь у конкурсі реєструються посадовими особами 
виконавчого комітету Корюківської міської ради.  

 3.5.  Документи, зазначені в п. 3.2 цього Положення, подаються до комісії не 
пізніше ніж за 3 (три) дні до оголошення дати проведення конкурсу. У разі 
невідповідності документів вимогам чинного законодавства України, цього 
Положення, а також у разі подання до комісії неповного пакету документів, 
заява на участь у конкурсі не приймається. 

3.6. Суб’єкт оціночної діяльності несе відповідальність за достовірність 
поданої ним інформації та документів. 

 4. Порядок проведення конкурсу.  

4.1. Конкурс з відбору суб’ єктів оціночної діяльності проводиться за 
наявності не менше двох учасників конкурсу. 

 4.2. Конверти учасників конкурсу з пропозиціями щодо розміру плати, а 
також строку виконання робіт з оцінки земельної ділянки відкриваються на 
засіданні Комісії. 

 4.3. На підставі рішення Комісії переможцем конкурсу визнається учасник, 
пропозиції якого найбільш повно відповідають таким критеріям:  

 - мінімальна вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності щодо виконання 
експертної грошової оцінки земельних ділянок по відношенню до інших 
учасників конкурсу;  

 - мінімальний строк виконання робіт з оцінки земельної ділянки.  

4.4. Протокол Комісії є підставою для оголошення переможця конкурсу та 
укладання договору про проведення експертної грошової оцінки земельних 
ділянок (додаток 2). 



4.5. У випадку надходження до комісії однієї заяви, комісія може прийняти 
рішення стосовно укладення з учасником конкурсу договору на проведення 
експертної оцінки, що зазначається у протоколі засідання комісії.  

4.6. У випадках, коли на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви або за 
рішенням Комісії переможця конкурсу не визначено, приймається рішення 
щодо проведення повторного конкурсу та призначається дата його 
проведення. 

 4.7. Інформація про результати конкурсу оприлюднюється в  засобах масової 
інформації або на офіційному веб-сайті Корюківської міської ради. 

 

   Секретар міської ради                                             С.О. Олійник 
                                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
до Положення про конкурсний відбір 

 суб'єктів оціночної діяльності 
                                                                                                                      у сфері оцінки земель 

                                                          

                                                                 Корюківській міській раді 

                                                
                                         від___________________________ 

                                                                                                
_____________________________ 

                                                          
                                      адреса________________________ 

_____________________________ 

Тел._________________________  

ЗАЯВА 

 на участь у конкурсі з відбору суб’ єктів оціночної діяльності на право 
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок під об’єктами 
нерухомого майна та підлягають продажу.  

Назва юридичної особи або фізичної особи підприємця 
______________________________________________________________ 

№ свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи 
підприємця_________, дата видачі _____________________. 

Прізвище та ініціали 
керівника______________________________________________________ 

Паспорт: Серія _______№___________, 
виданий____________________________________, 

Дата видачі паспорта____________________________________________ 

  

«____» ____________ 20__ р.                                                       Підпис 

 
 
 
 



Додаток 2 
 до Положення про конкурсний відбір 

суб'єктів оціночної діяльності  
у сфері оцінки земель 

  
  
  

  
ВІДОМІСТЬ  підсумків голосування конкурсної комісії    

 
 

 Об’єкт оцінки: ____________________________________________________ 
                                               (назва об’єкта оцінки)  
  
  
  
  
№ 
з/п 

Учасник конкурсу Кількість голосів Підсумки 
таємного 

голосування 
«за» «проти» «за» «проти» 

            
            
 
 
    
Секретар комісії       ____________                            _____________________ 
                                       (підпис)                                     (ініціали, прізвище)  
  
  

  

Секретар міської ради                                                           С.О. Олійник      

  

  

  

  

  

  

  



 
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(одинадцята сесія сьомого скликання) 

 
29 листопада  2016 року  
м. Корюківка 
 
Про розірвання та поновлення  
договорів оренди землі  
 
 Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб, та інші матеріали, 
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань  житлово-
комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 
охорони навколишнього природного  середовища, керуючись ст. 12, 79-1, 93, 
122  Земельного кодексу України,  ст. 7, 31-33 Закону України "Про оренду 
землі", ст. 288 Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", 
 
 

міська рада в и р і ш и л а :     
 

 1. Припинити з Охріменко Аллою Володимирівною договір оренди 
земельної ділянки від 08.10.2015 р., який зареєстрований в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно 04.11.2015 р., яка розташована за 
адресою: вул. Вокзальна, від буд. № 88 до буд. № 96, м. Корюківка, площею 
0,0656 га, кадастровий номер 7422410100:01:003:1161, шляхом його 
розірвання за згодою сторін. 
 1.1. Перевести земельну ділянку вказану в п. 1 даного рішення до земель 
запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах 
населених пунктів Корюківської міської ради). 
 

2. Припинити з Хомком Віталієм Миколайовичем договір оренди 
земельної ділянки від 08.10.2015 р. який зареєстрований в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 19.11.2015 р., яка розташована за адресою:  
вул. Ткаченко В., 23, м. Корюківка,  площею 0,0645 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1513, шляхом його розірвання за згодою сторін. 
 2.1. Перевести земельну ділянку вказану в п. 2 даного рішення до земель 
запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах 
населених пунктів Корюківської міської ради). 
 



3. Припинити з Супруненком Віктором Миколайовичем договір оренди 
земельної ділянки від 10.02.2014 р., який зареєстрований в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно 10.02.2014 р., яка розташована за 
адресою: вул. Єсеніна, 10, м. Корюківка, площею 0,0911 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1367, шляхом його розірвання за згодою сторін. 
 3.1. Перевести земельну ділянку вказану в п. 3 даного рішення до земель 
запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах 
населених пунктів Корюківської міської ради). 
 

4. В результаті поділу орендованої земельної ділянки припинити з 
Корюківським районним міжгосподарським будівельно-монтажним 
об’єднанням «Райагробуд» договір оренди земельної ділянки від 30.06.2016 р. 
на земельну ділянку, яка розташована за адресою: вул. Костюк Г., 22-Б,                            
м. Корюківка,  площею 3,8208 га, кадастровий номер 7422410100:04:000:1426, 
шляхом його розірвання за згодою сторін. 

4.1.Перевести земельну ділянку вказану в п. 1 даного рішення до земель 
запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах 
населених пунктів Корюківської міської ради). 
 
 5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища. 
  
 
Секретар міської ради                                                                    С.О. Олійник 



                           
                                                       
 

 
                                                                  У К Р А Ї Н А                               
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(одинадцята сесія сьомого скликання) 

 
29 листопада 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про  прийняття  
земельної ділянки в   міську  
комунальну власність  
 
 Розглянувши технічну документацію щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), та додані матеріали, 
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань  житлово-
комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 12 
Земельного кодексу України, ст. 23, 30 Закону України "Про оренду землі", ст. 
26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада вирішила: 
 

 1. Затвердити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку по            
вул. Костюк Г., 22-Б/а, м. Корюківка площею 0,1816 га, кадастровий номер 
7422410100:04:000:1443,  для розміщення та експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (код 
КВЦПЗ 11.03.). 
  
 1.1.Передати в міську комунальну власність земельну ділянку, вказану в  
п. 1 цього рішення. 
  
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища. 
 
Секретар міської ради                                                                      С.О. Олійник  



                    
                                                

 
                                                                            У К Р А Ї Н А                                          
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(одинадцята сесія сьомого скликання) 

 
29 листопада   2016 року  
м. Корюківка 
 
Про надання земельної   
ділянки в оренду 
  
 Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб, та додані матеріали, 
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань  житлово-
комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва 
та охорони навколишнього природного  середовища, керуючись ст. 12, 79-1, 
122, 123, 142 Земельного кодексу України, ст. 15, 21, 24, 25 Закону України 
"Про оренду землі", ст. 288 Податкового кодексу України, ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

 
міська рада в и р і ш и л а : 

 
1. Затвердити Корюківському районному міжгосподарському 

будівельно-монтажному об’єднанню «Райагробуд» (юридична адреса:                                    
вул. Костюк Г., 22, м. Корюківка, ідентифікаційний код юридичної особи 
03588063) технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею               
0,0828 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (код КВЦПЗ 
11.03.), за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування 
в межах населених пунктів Корюківської міської ради за адресою:                      
вул. Костюк Г., 22-Б/1, м. Корюківка. 
1.1.Надати Корюківському районному міжгосподарському будівельно-
монтажному об’єднанню «Райагробуд» (юридична адреса:                                    
вул. Костюк Г., 22, м. Корюківка, ідентифікаційний код юридичної особи 
03588063) земельну ділянку в оренду загальною площею 0,0828 га, для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд будівельних організацій та підприємств, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування в межах населених пунктів 
Корюківської міської ради за адресою: вул. Костюк Г., 22-Б/1, м. Корюківка, 
кадастровий номер 7422410100:04:000:1442, терміном на 49 (сорок дев’ять) 
років. Цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, 



підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та 
підприємств, категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. Встановити орендну плату у 
розмірі - 3 (три) % (відсотки) від нормативної грошової оцінки землі                     
м. Корюківка терміном на 3 (три) роки. Розмір орендної плати може 
переглядатися кожні наступні 3 (три) роки. Оформити договір оренди у 
встановленому законодавством порядку. 
 

2. Затвердити Корюківському районному міжгосподарському 
будівельно-монтажному об’єднанню «Райагробуд» (юридична адреса:                                    
вул. Костюк Г., 22, м. Корюківка, ідентифікаційний код юридичної особи 
03588063) технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею                  
0,0500 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (код КВЦПЗ 
11.03.), за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування 
в межах населених пунктів Корюківської міської ради за адресою:                     
вул. Костюк Г., 22-Б/2, м. Корюківка. 

2.1. Надати Корюківському районному міжгосподарському будівельно-
монтажному об’єднанню «Райагробуд» (юридична адреса: вул. Костюк Г., 
22, м. Корюківка, ідентифікаційний код юридичної особи 03588063) земельну 
ділянку в оренду загальною площею 0,0500 га, для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
будівельних організацій та підприємств, за рахунок земель не наданих у 
власність або постійне користування в межах населених пунктів 
Корюківської міської ради за адресою: вул. Костюк Г., 22-Б/2, м. Корюківка, 
кадастровий номер 7422410100:04:000:1444, терміном на 49 (сорок дев’ять) 
років. Цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та 
підприємств, категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. Встановити орендну плату у 
розмірі - 3 (три) % (відсотки) від нормативної грошової оцінки землі                    
м. Корюківка терміном на 3 (три) роки. Розмір орендної плати може 
переглядатися кожні наступні 3 (три) роки. Оформити договір оренди у 
встановленому законодавством порядку. 
 

3. Затвердити Корюківському районному міжгосподарському 
будівельно-монтажному об’єднанню «Райагробуд» (юридична адреса:                                    
вул. Костюк Г., 22, м. Корюківка, ідентифікаційний код юридичної особи 
03588063) технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею             
1,1490 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (код КВЦПЗ 
11.03.), за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування 
в межах населених пунктів Корюківської міської ради за адресою:                    
вул. Костюк Г., 22-Б/3, м. Корюківка. 

3.1. Надати Корюківському районному міжгосподарському будівельно-
монтажному об’єднанню «Райагробуд» (юридична адреса:                                    
вул. Костюк Г., 22, м. Корюківка, ідентифікаційний код юридичної особи 
03588063) земельну ділянку в оренду загальною площею 1,1490 га, для 



розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд будівельних організацій та підприємств, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування в межах населених пунктів 
Корюківської міської ради за адресою: вул. Костюк Г., 22-Б/3, м. Корюківка, 
кадастровий номер 7422410100:04:000:1445, терміном на 49 (сорок дев’ять) 
років. Цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та 
підприємств, категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. Встановити орендну плату у 
розмірі - 3 (три) % (відсотки) від нормативної грошової оцінки землі м. 
Корюківка терміном на 3 (три) роки. Розмір орендної плати може 
переглядатися кожні наступні 3 (три) роки. Оформити договір оренди у 
встановленому законодавством порядку. 
 

4. Затвердити Корюківському районному міжгосподарському 
будівельно-монтажному об’єднанню «Райагробуд» (юридична адреса:                                    
вул. Костюк Г., 22, м. Корюківка, ідентифікаційний код юридичної особи 
03588063) технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею              
2,3574 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (код КВЦПЗ 
11.03.), за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування 
в межах населених пунктів Корюківської міської ради за адресою:                      
вул. Костюк Г., 22-Б/4, м. Корюківка. 

4.1. Надати Корюківському районному міжгосподарському будівельно-
монтажному об’єднанню «Райагробуд» (юридична адреса: вул. Костюк Г., 
22, м. Корюківка, ідентифікаційний код юридичної особи 03588063) земельну 
ділянку в оренду  загальною площею 2,3574 га, для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
будівельних організацій та підприємств, за рахунок земель не наданих у 
власність або постійне користування в межах населених пунктів 
Корюківської міської ради за адресою: вул. Костюк Г., 22-Б/4, м. Корюківка, 
кадастровий номер 7422410100:04:000:1446, терміном на 49 (сорок дев’ять) 
років. Цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та 
підприємств, категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. Встановити орендну плату у 
розмірі - 3 (три) % (відсотки) від нормативної грошової оцінки землі                     
м. Корюківка терміном на 3 (три) роки. Розмір орендної плати може 
переглядатися кожні наступні 3 (три) роки. Оформити договір оренди у 
встановленому законодавством порядку. 
 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища. 
 
Секретар міської ради                                                                    С.О.Олійник 



                        
                                                 

 
                                                                  У К Р А Ї Н А                               
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(одинадцята сесія сьомого скликання) 

 
29 листопада 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про передачу новосформованих земельних  
ділянок в суборенду СФГ «Урожай» 
 
 Розглянувши заяву Корюківського районного міжгосподарського 
будівельно-монтажного об’єднання «Райагробуд» та додані матеріали, 
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань  житлово-
комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 12 
Земельного кодексу України, ст..ст.8, 23, 30 Закону України "Про оренду 
землі", ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

 1. Дати дозвіл Корюківському районному міжгосподарському 
будівельно-монтажному об’єднанню «Райагробуд»  (юридична адреса:            
вул. Костюк Г., 22, м. Корюківка, ідентифікаційний код юридичної особи 
03588063) на передачу новосформованих земельних ділянок, які розташовані 
за адресою: вул. Костюк Г, 22-Б/2, м. Корюківка,  кадастровий номер 
7422410100:04:000:1444, площею 0,0500 га та по вул. Костюк Г., 22-Б/3,                              
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:04:000:1445, площею 1,1490 га в 
суборенду СФГ «Урожай».  
 2.Умови договору суборенди земельної ділянки повинні відповідати 
умовам договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Строк 
суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди 
землі.У разі припинення договору оренди чинність договору суборенди 
земельної ділянки припиняється. Договір суборенди земельної ділянки 
підлягає державній реєстрації. 
 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
Секретар міської ради                                                                С.О. Олійник 



                                   
 

                                       
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(одинадцята сесія сьомого скликання) 

 
29 листопада 2016 року 
м. Корюківка 
 
Про відміну деяких  
рішень міської ради 
 
 Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб, та інші матеріали, 
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань  житлово-
комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва 
та охорони навколишнього природного  середовища, керуючись ст. 12,  79-1, 
141 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні",  

 
міська рада в и р і ш и л а: 

 
1. Відмінити п. 1.1. рішення другої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 11.12.2015 р. «Про дозвіл на виготовлення 
документації із землеустрою» в частині надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право спільної 
сумісної власності на земельну ділянку для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Литвин Ользі Миколаївні (зареєстрована за адресою: пров. Мічуріна, 8,           
м. Корюківка) та Литвину Сергію Олексійовичу (зареєстрований за адресою: 
пров. Мічуріна, 8, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: пров. Мічуріна, 8, м. Корюківка, в зв’язку зі зміною 
складової частини об’єкта нерухомого майна, яке розташоване на даній 
земельній ділянці. 
 

2. Відмінити рішення двадцять шостої сесії Корюківської міської ради 
п’ятого скликання від 10.11.2009 року "Про дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою по безоплатному оформленню та видачі 
державних актів на право власності на земельні ділянки" в частині надання 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою по 



безоплатному оформленню та видачі державних актів на право власності на 
земельні ділянки громадянам для будівництва, обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд: Литвин Ользі Олександрівні –          
0,06 га по вул. Хмельницького Б., 27, м. Корюківка. Зареєстрована:                    
м. Корюківка, вул. Хмельницького Б., 27, в зв’язку з поданою заявою. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища. 
 
Секретар міської ради                                                                  С.О. Олійник 



                                                                                                              
                     

 
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 (одинадцята сесія сьомого скликання) 

 
29 листопада  2016 року       
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до рішень 
Корюківської міської ради 
 
 Розглянувши заяви громадян, та додані матеріали, враховуючи 
рекомендації постійної комісії міської ради з питань  житлово-комунального 
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 
навколишнього природного  середовища, керуючись ст. 12 Земельного кодексу 
України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 

1. Внести зміни до п. 2 рішення шостої сесії Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 30.06.2016 р. "Про дозвіл на виготовлення документації 
із землеустрою» в частині надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі безоплатно у 
власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) Шеремет Марії Андріївні, виклавши 
дану частину рішення в новій редакції, а саме:  
 "дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
передачі її безоплатно у власність  для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)                         
Шеремет Марії Андріївні площею орієнтовно 0,1000 га по                                                           
вул. Сагайдачного Г., 5, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:                                       
вул. Сагайдачного Г., 5, м. Корюківка." 
 

2. Внести зміни до п. 3 рішення другої  сесії Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 11.12.2015 р. «Про дозвіл на виготовлення документації 
із землеустрою» в частині прізвища громадянки, виклавши його в новій 



редакції, а саме: «Олейник» замість «Олійник» у зв’язку з технічною 
помилкою. 
 

3. Внести зміни до п. 2 рішення двадцять восьмої сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання від 11.12.2014 р. "Про дозвіл на виготовлення 
документації із землеустрою» в частині надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі 
безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Масалику Сергію 
Сергійовичу, виклавши дану частину рішення в новій редакції, а саме:  
 "дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
передачі її безоплатно у власність  для будівництва і обслуговування жилого 
будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Масалику 
Сергію Сергійовичу, площею орієнтовно 0,1000 га по вул. Суворова, 8, м. 
Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Зарічна, 39, м. Корюківка." 
 

4. Внести зміни до п. 14 та 14.1. рішення шостої сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання від 27.07.2011 р. «Про приватизацію земельних 
ділянок» в частині адреси земельної ділянки, виклавши її в новій редакції, а 
саме: 
- «вул. Незалежності, 1-Д, м. Корюківка», замість «вул. Незалежності, 1-В,                    
м.  Корюківка» в зв’язку з поданою заявою Горілика Д. М.  
 

5. Внести зміни до п. 13 та 13.1. рішення тридцять четвертої сесії 
Корюківської міської ради шостого скликання від 08.10.2015 р. «Про 
приватизацію земельних ділянок» в частині адреси земельної ділянки, 
виклавши її в новій редакції, а саме: 
- «вул. Незалежності, 1-Д, м. Корюківка», замість «вул. Незалежності, 1-В,                     
м.  Корюківка» в зв’язку з поданою заявою Горілика Д. М.  
 

6. Внести зміни до п. 1, 2 до діючого договору оренди землі укладеного з                                                 
ФОП Єременком Сергієм Миколайовичем, в частині адреси та площі земельної 
ділянки, а саме:  
- «п. 1 адреса земельної ділянки – вул. Костюк Г., 20-в, м. Корюківка, 
кадастровий номер 7422410100:04:000:1441»; 
- «п. 2 в частині площі – 0,0524 га». 
 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 
відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища. 
 
Секретар міської ради                                                                       С.О. Олійник 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(одинадцята сесія сьомого скликання) 

 
29 листопада 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про надання дозволу на проведення  
експертної грошової оцінки земельних ділянок  
 

Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб, та інші матеріали, 
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань  житлово-
комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва 
та охорони навколишнього природного  середовища, керуючись ст. 12, 81, 
79-1, 122, 127, 128  Земельного кодексу України,  ст. 9 Закону України «Про 
оренду землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,   

 
міська рада в и р і ш и л а: 

                                                               
 1. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки орендованої  
земельної ділянки Миснику Миколі Володимировичу для  подальшого  
придбання її у власність, яка розташована за адресою : пров. Індустріальний, 
1-в, м. Корюківка, площею 1,5092 га, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1001, цільове призначення – для виробничої діяльності. 

1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір з 
Мисником Миколою Володимировичем про сплату авансового внеску за 
виготовлення експертної оцінки земельної ділянки вказаної в п. 1 даного 
рішення.  
 
 2. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки орендованої  
земельної  ділянки ФОП Миснику Віталію Миколайовичу для  подальшого  
придбання її у власність, яка розташована за адресою: вул. Дудка, 39/1,                 
м. Корюківка, площею 0,7532 га, цільове призначення – для виробничої 
діяльності. 
 2.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір 
про сплату авансового внеску з ФОП Мисником Віталієм Миколайовичем за 
виготовлення експертної оцінки земельної ділянки вказаної в п. 2 даного 
рішення.  



 
 3. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки орендованої  
земельної  ділянки ТОВ «КОРФАД» для  подальшого  придбання її у 
власність, яка розташована за адресою : пров. Вокзальний, 13, м. Корюківка, 
площею 0,6216 га, кадастровий номер 7422410100:01:001:0089, цільове 
призначення – для виробничої діяльності. 

3.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір 
про сплату авансового внеску з ТОВ «КОРФАД» за виготовлення експертної 
оцінки земельної ділянки вказаної в п. 3 даного рішення.  
 
 4. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки орендованої  
земельної ділянки ФОП Земляному Олегу Васильовичу для  подальшого  
придбання її у власність, яка розташована за адресою: вул. Чернігівська,                 
96-Б, м. Корюківка, площею 0,1808 га, цільове призначення – для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. 

4.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір 
про сплату авансового внеску з ФОП Земляним Олегом Васильовичем за 
виготовлення експертної оцінки земельної ділянки вказаної в п. 4 даного 
рішення.  
 
 5. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки орендованої  
земельної  ділянки Тарапан Надії Семенівні для  подальшого придбання її у 
власність, яка розташована за адресою: вул. Бульварна, 25/4, м. Корюківка, 
площею 0,0082 га, цільове призначення – для комерційної діяльності. 

5.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір 
про сплату авансового внеску з Тарапан Надією Семенівною за виготовлення 
експертної оцінки земельної ділянки вказаної в п. 5 даного рішення.  
 
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища. 
 
 
Секретар міської ради                                                                    С.О. Олійник 
 



                                                   

                                                           
 У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
                              (одинадцята сесія сьомого скликання) 
 
29  листопада 2016 року       
м. Корюківка 
 
Про дозвіл на виготовлення  
документації із землеустрою  
 

Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб та додані матеріали, 
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань  житлово-
комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва 
та охорони навколишнього природного  середовища, керуючись ст. 12, 79-1, 
89, 116, 118, 120, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, ст. 25, 55 Закону 
України "Про землеустрій"ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні», 

 
міська рада в и р і ш и л а : 

 
1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних 
ділянок 02.01.: 
- Олійнику Миколі Васильовичу (зареєстрований за адресою: вул. Паркова, 
46, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га, яка розташована за адресою: 
вул. Паркова, 46, м. Корюківка. 
- Феську Володимиру Анатолійовичу (зареєстрований за адресою:                                        
вул. Ткаченко В., 15, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га,                               
яка розташована за адресою: вул. Ткаченко В., 15, м. Корюківка. 
- Литвин Ользі Олександрівні (зареєстрована за адресою:                                        
вул. Б. Хмельницького, 27, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га,                               
яка розташована за адресою: вул. Хмельницького Б., 27, м. Корюківка. 
- Авраменко Людмилі Миколаївні (зареєстрована за адресою:                                        
вул. Довженка, 24, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га,                               
яка розташована за адресою: вул. Довженка, 24, м. Корюківка. 



- Терницькій Ользі Миколаївні (зареєстрована за адресою:                                        
вул. Першотравнева, 1, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га,                               
яка розташована за адресою: вул. Першотравнева, 1, м. Корюківка. 
- Тюкачову Миколі Даниловичу (зареєстрований за адресою:                               
вул. Перемоги, 8, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га, яка 
розташована за адресою: вул. Перемоги, 8, м. Корюківка. 
- Литвин Ользі Миколаївні (зареєстрована за адресою: пров. Мічуріна, 8,                   
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою: 
пров. Мічуріна, 8/2, м. Корюківка. 
- Литвину Сергію Олексійовичу (зареєстрований за адресою:                               
пров. Мічуріна, 8/1, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: пров. Мічуріна, 8/1, м. Корюківка. 
- Мойсієнко Світлані Леонідівні (зареєстрована за адресою: вул. Сіверська, 1, 
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою: 
вул. Сіверська, 1, м. Корюківка. 
- для індивідуального гаражного будівництва (цільовий класифікатор 
земельних ділянок 02.05): 
- Півторацькій Вірі Іванівні (зареєстрована за адресою: вул. Франка, 5, кв. 9,                   
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0024 га, яка розташована за адресою: 
вул. Кошового, гараж № 142-а, м. Корюківка. 
- Бородавку Станіславу Михайловичу (зареєстрований за адресою:                     
пров. Бульварний, 8, кв. 12, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0024 га, яка 
розташована за адресою: вул. Кошового, гараж № 4, м. Корюківка. 
 

1.1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для надання земельної ділянки в спільну сумісну оренду: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних 
ділянок 02.01.: 
- Лемеш Ользі Станіславівні (зареєстрована за адресою: вул. Сагайдачного, 
64, м. Корюківка), Лемешу Івану Олександровичу (зареєстрований за 
адресою: вул. Стахановців, 7а, кв. 28, м. Чернігів) та Хоменко Ірині 
Олександрівні (зареєстрована за адресою: вул. Сагайдачного, 25,                            
м. Корюківка), площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою: 
вул. Сагайдачного гетьмана, 64, м. Корюківка. 
- Сукачу Володимиру Олексійовичу (зареєстрований за адресою:                                
пров. Дачний, 14, м. Корюківка) та Мойсієнко Валентині Андріївні 
(зареєстрована за адресою: пров. Вокзальний, 2, кв. 1, м. Корюківка) площею 
орієнтовно 0,0600 га, яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 234,                      
м. Корюківка. 

1.2. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для надання земельної ділянки в оренду: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних 
ділянок 02.01.: 



- Нодю Федору Федоровичу  (зареєстрований за адресою:                               
вул. Соборна, 152-А, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул. Соборна, 152-а, м. Корюківка. 
 

2. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для передачі її безоплатно у власність: 
- для ведення особистого селянського господарства (цільовий 
класифікатор земельних ділянок 01.03.): 
- Смаглюку Олексію Івановичу (зареєстрований за адресою:                        
вул. Енергетична, 14, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0500 га, яка 
розташована за адресою: вул. Енергетична, 14, м. Корюківка. 
- Авраменко Людмилі Миколаївні (зареєстрована за адресою:                                        
вул. Довженка, 24, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0800 га,                               
яка розташована за адресою: вул. Довженка, 24, м. Корюківка. 
 

3. Дати дозвіл співвласникам багатоквартирного житлового будинку на 
виготовлення документації із землеустрою у спільну сумісну власність: 
- для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку (цільовий класифікатор земельних ділянок 02.03.): 
- Мороз Любові Василівні (зареєстрована за адресою:                                                
вул. Шевченка, 69/2, кв. 1, м. Корюківка) та Резніковій Валентині Анатоліївні 
(зареєстрована за адресою: вул. Шевченка, 69/2, кв. 2, м. Корюківка) площею 
орієнтовно 0,1000 га за адресою: вул. Шевченка, 69/2 (кв. № 1, № 2),                         
м. Корюківка. 
 

4. Дати дозвіл КРКСЛП «Корюківкаліс» (юридична адреса:                                       
вул. Дудка, 46, м. Корюківка, код ЄДРПОУ 05389126) на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування з 
земель загального користування для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ 11.02.) по                                    
вул. Шевченка, 241-а, м. Корюківка орієнтовною площею 0,1000 га. 
 

5. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду: 
- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості, цільовий класифікатор 11.02.: 
- ТОВ «КОРФАД» (директор Мисник О.М., юридична адреса:                             
пров. Вокзальний, 13, м. Корюківка, код ЄДРПОУ 40234039) площею 
орієнтовно 0,7000 га, яка розташована за адресою: вул. Дудка, 46-Г,                               
м. Корюківка. 
 

6. Фактичний розмір та місце розташування земельних ділянок, на які 
відповідно до вимог чинного законодавства Корюківською міською радою 
надаються дозволи на їх оформлення у власність чи користування, 
встановлюється та затверджується після виготовлення відповідних проектів 
землеустрою.  



 
7. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб укласти договори на 

виконання робіт по розробці документації із землеустрою та подати 
розроблені документації із землеустрою на сесію Корюківської міської ради 
для прийняття рішення про надання земельних ділянок у власність чи 
користування. 
 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища. 
 
Секретар міської ради                                                                   С.О. Олійник 



                                                 
                           

                                                
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(одинадцята сесія сьомого скликання) 

 
29 листопада 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про приватизацію 
земельних ділянок 
 
 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 
земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення особистого 
селянського господарства, для будівництва індивідуальних гаражів та інші 
матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань  
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 
будівництва та охорони навколишнього природного  середовища, керуючись 
ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 
України  "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 

 1. Затвердити Супруненку Віктору Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 
02.01., площею 0,0911 га, по вул. Єсеніна, 10, м. Корюківка. 
 1.1. Передати Супруненку Віктору Миколайовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 
0,0911 га, по вул. Єсеніна, 10, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1367, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою: 
вул. Єсеніна, 10, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2804602774. 

 
2. Затвердити Хижняку Володимиру Миколайовичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 



будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 
02.01., за рахунок земель запасу – земель не наданих у власність або постійне 
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради площею 
0,1000 га,  по вул. Незалежності, 51, м. Корюківка. 
 2.1. Передати Хижняку Володимиру Миколайовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель запасу – земель не наданих у власність або постійне користування в 
межах населених пунктів Корюківської міської ради площею 0,1000 га, по                           
вул. Незалежності, 51, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1593, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою: 
вул. Молодіжна. 7, кв. 1, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2451606874. 

 
3. Затвердити Меді Лідії Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01., 
площею 0,1000 га, по вул. Франка, 117, м. Корюківка. 
 3.1. Передати Меді Лідії Михайлівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по                                    
вул. Франка, 117, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1599, 
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:                        
вул. Франка, 117, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1273605882. 

 
4. Затвердити Новик Валентині Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01., 
площею 0,0737 га, по вул. Шевченка, 69/1, м. Корюківка. 
 4.1. Передати Новик Валентині Василівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0737 га, по                                   
вул. Шевченка, 69/1, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1213, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Шевченка, 69/1, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 2438209409. 

 
5. Затвердити Шматку Василю Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 



натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.,  
площею 0,1000 га, по вул. Суворова, 3, м. Корюківка. 
 5.1. Передати Шматку Василю Петровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 
вул. Суворова, 3, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:0915, 
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:                     
вул. Суворова,  3, ідентифікаційний номер 3113703655. 
 

6. Затвердити Хомку Віталію Миколайовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01., 
площею 0,0645 га, по вул. Ткаченко В., 23,  м. Корюківка. 
 6.1. Передати Хомку Віталію Миколайовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0645 га, по 
вул. Ткаченк0 В., 23, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1513, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Ткаченко В., 23, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 3030202896. 
 

7. Затвердити Табалі Василю Федоровичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення особистого 
селянського господарства, цільовий класифікатор земельних ділянок 01.03., 
площею 0,1129 га, по вул. Першотравнева, 36, м. Корюківка. 
 7.1. Передати Табалі Василю Федоровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 
0,1129 га, по вул. Першотравнева, 36 м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1331, цільове призначення - для ведення особистого 
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 
призначення. Зареєстрований за адресою: вул. Першотравнева, 36,                                   
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1999408132. 

 
8. Затвердити Стукало Надії Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01., 
площею 0,1000 га, по вул. Українська, 9,  м. Корюківка. 
 8.1. Передати Стукало Надії Олександрівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 
вул. Українська, 9, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1602, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Українська, 9, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 2037120104. 

 
9. Затвердити Резниченку Василю Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01., 
площею 0,0600 га, по вул. Гагаріна, 44,  м. Корюківка. 
 9.1. Передати Резниченку Василю Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га, по 
вул. Гагаріна, 44, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1215, 
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:                     
вул. Гагаріна, 44, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1818209293. 

 
10. Затвердити Андрієнко Людмилі Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01., 
площею 0,1000 га, по вул. Робітнича, 18,  м. Корюківка. 
 10.1. Передати Андрієнко Людмилі Петрівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 
вул. Робітнича, 18, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1214, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Червоногвардійська, 5, кв. 33,                  
м. Чернігів, ідентифікаційний номер 1958207805. 

 
11. Затвердити Боднарському Василю Івановичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для 
індивідуального гаражного будівництва, цільовий класифікатор земельних 
ділянок 02.05., площею 0,0029 га, по вул. Кошового, гараж № 2,                                
м. Корюківка. 
 11.1. Передати Боднарському Василю Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для індивідуального гаражного будівництва площею                    
0,0029 га, по вул. Кошового, гараж № 2, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1601, цільове призначення - для будівництва 



індивідуальних гаражів, категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Поліська, 8, кв. 1, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 1988508598. 

 
12. Затвердити Вечерській Тетяні Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01., 
площею 0,1000 га, по вул. Шевченка, 160,  м. Корюківка. 
 12.1. Передати Вечерській Тетяні Вікторівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 
вул. Шевченка, 160, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1413, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Інтернаціоналістів, 1, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 1994313905. 

 
13. Затвердити Кириченку Сергію Григоровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення 
особистого селянського господарства, цільовий класифікатор земельних 
ділянок 01.03., площею 0,0293 га, по вул. Червонохутірська, 54,                                   
м. Корюківка. 
 13.1. Передати Кириченку Сергію Григоровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 
0,0293 га, по вул. Червонохутірська, 54, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1211, цільове призначення - для ведення особистого 
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 
призначення. Зареєстрований за адресою: вул. Червонохутірська, 54,                                   
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2494407876. 

 
14. Затвердити Кандибі Федору Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01., 
площею 0,1000 га, по вул. Соборна, 231,  м. Корюківка. 
 14.1. Передати Кандибі Федору Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 
вул. Соборна, 231, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1336, 
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:                     
вул. Соборна, 231, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2317709172. 

 



15. Затвердити Вечерському Володимиру Михайловичу проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 
ведення особистого селянського господарства, цільовий класифікатор 
земельних ділянок 01.03., площею 0,0770 га, по вул. В. Інтернаціоналістів, 1, 
м. Корюківка. 
 15.1. Передати Вечерському Володимиру Михайловичу безоплатно у 
власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,0770 га, по вул. В. Інтернаціоналістів, 1, м. Корюківка, 
кадастровий номер 7422410100:01:002:1604, цільове призначення - для 
ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі 
сільськогосподарського призначення. Зареєстрований за адресою:                             
вул. Інтернаціоналістів, 1, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 
1985608470. 

 
16. Затвердити Даниленку Дмитру Михайловичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для 
індивідуального гаражного будівництва, цільовий класифікатор земельних 
ділянок 02.05., площею 0,0030 га, по вул. Кошового, гараж № 43,                                
м. Корюківка. 
 16.1. Передати Даниленку Дмитру Михайловичу безоплатно у 
власність земельну ділянку для індивідуального гаражного будівництва 
площею 0,0030 га, по вул. Кошового, гараж № 43, м. Корюківка, кадастровий 
номер 7422410100:01:002:1608, цільове призначення - для будівництва 
індивідуальних гаражів, категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Франка, 5-а, кв. 38, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 3089003495. 
 

17. Затвердити Станіславській Надії Іванівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення особистого 
селянського господарства, цільовий класифікатор земельних ділянок 01.03., 
площею 0,0408 га, по вул. Енергетична, 15, м. Корюківка. 
 17.1. Передати Станіславській Надії Іванівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 
0,0408 га, по вул. Енергетична, 15, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1334, цільове призначення - для ведення особистого 
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 
призначення. Зареєстрована за адресою: вул. Енергетична, 15,                                   
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1397005868. 
 

18. Затвердити Куленову Віталію Сергійовичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01., за 
рахунок земель запасу – земель не наданих у власність або постійне 
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради площею 
0,1000 га,  по вул. Соборна, 182-а, м. Корюківка. 
 18.1. Передати Куленову Віталію Сергійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
запасу – земель не наданих у власність або постійне користування в межах 
населених пунктів Корюківської міської ради площею 0,1000 га, по                           
вул. Соборна, 182-а, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1335, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Червонохутірська, 19,                                
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2840514754. 
 

19. Затвердити Амшинському В’ячеславу Григоровичу проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 
ведення особистого селянського господарства, цільовий класифікатор 
земельних ділянок 01.03., площею 0,4000 га, по вул. 8-го Березня, 68,                              
м. Корюківка. 
 19.1. Передати Амшинському В’ячеславу Григоровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,4000 га, по вул. 8-го Березня, 68, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1605, цільове призначення - для ведення особистого 
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 
призначення. Зареєстрований за адресою: вул. 8-го Березня, 68,                                   
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3065701311. 
 

20. Затвердити Амшинському В’ячеславу Григоровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 
02.01., площею 0,1000 га, по вул. 8-го Березня, 68,  м. Корюківка. 
 20.1. Передати Амшинському В’ячеславу Григоровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 
0,1000 га, по вул. 8-го Березня, 68, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1596, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. 8-го Березня, 68, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 3065701311. 
 

21. Затвердити Масалико Валентині Миколаївні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01., 
площею 0,1000 га, по вул. Дружби, 28, м. Корюківка. 
 21.1. Передати Масалико Валентині Миколаївні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 
вул. Дружби, 28, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1330, 



цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрована за адресою: с. Радомка, Семенівський 
район, Чернігівська область, ідентифікаційний номер 2568610586. 
 

22. Затвердити Кобцю Юрію Анатолійовичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01., за 
рахунок земель запасу – земель не наданих у власність або постійне 
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради площею 
0,1000 га,  по вул. Сонячна, 7, м. Корюківка. 
 22.1. Передати Кобцю Юрію Анатолійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
запасу – земель не наданих у власність або постійне користування в межах 
населених пунктів Корюківської міської ради площею 0,1000 га, по                           
вул. Сонячна, 7, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1603, 
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:                       
вул. Паркова, 50, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3043804734. 
 

23. Затвердити Бондаренку Івану Васильовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01., 
площею 0,0597 га, по вул. Поліська, 10, м. Корюківка. 
 23.1. Передати Бондаренку Івану Васильовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0597 га, по 
вул. Поліська, 10, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1610, 
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Поліська, 10,                         
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1809310491. 
 

24. Затвердити Оніщенко Марії Василівні та Оніщенку Михайлу 
Леонідовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у 
спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), цільовий 
класифікатор земельних ділянок 02.01., площею 0,0600 га, по                                        
вул. Суворова, 2, м. Корюківка. 
 24.1. Передати Оніщенко Марії Василівні, зареєстрована за адресою: 
вул. Суворова, 2, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1470612183, та 
Оніщенку Михайлу Леонідовичу, зареєстрований за адресою:                                   
вул. Баварська, 7, м. Харків, ідентифікаційний номер 3560902074, безоплатно 



у спільну сумісну власність земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) площею 0,0600 га, по вул. Суворова, 2, м. Корюківка, 
кадастровий номер 7422410100:01:003:1217, цільове призначення - для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови.  

 
25. Затвердити Дубині Любові Володимирівні  технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01., 
площею 0,0600 га, по вул. Ткаченко В., 30, м. Корюківка. 
 25.1. Передати Дубині Любові Володимирівні  безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га, по 
вул. Ткаченко В., 30, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1611, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою: 
вул. Валентини Ткаченко, 30, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 
2502608563. 
 

26. Затвердити Юденку Олександру Володимировичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 
02.01., площею 0,1000 га, по вул. Садова, 3, м. Корюківка. 
 26.1. Передати Юденку Олександру Володимировичу  безоплатно у 
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 
0,1000 га, по вул. Садова, 3, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1612, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою: 
вул. Садова, 3, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3127015254. 
 

27. Затвердити Самодєлку Івану Михайловичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01., 
площею 0,0600 га, по вул. Сіверська, 42, м. Корюківка. 
 27.1. Передати Самодєлку Івану Михайловичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га, по 
вул. Сіверська, 42, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1344, 



цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Сіверська, 42,                          
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2428207795. 
 

28. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища.  
 
Секретар міської ради                                                                  С.О. Олійник 
 
 



 

                                     
 У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(одинадцята сесія сьомого скликання) 

 
29 листопада 2016 року 
м. Корюківка 
 
Про розгляд звернення Чернігівського 
обласного територіального відділення 
Антимонопольного комітету України 
 
 Розглянувши клопотання Чернігівського обласного територіального 
відділення Антимонопольного комітету України щодо перегляду договорів 
оренди земельних ділянок та  встановлення в договорах оренди земельних 
ділянок з однаковим цільовим призначенням  однакових розмірів орендної 
плати від величини нормативної грошової оцінки земельних ділянок            
(додаток 1), та інші матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії 
міської ради з питань  житлово-комунального господарства, регулювання 
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного  
середовища, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 21 Закону 
України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні",  

 
міська рада в и р і ш и л а: 

 
1. Залишити діючі ставки орендної плати на земельні ділянки 

однакового цільового призначення, зокрема, «для комерційної діяльності» в 
договорах оренди землі, які укладені міською радою із фізичними та 
юридичними особами (додаток 2). 
 

2. Контроль даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 
відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища. 
 
Секретар міської ради                                                                  С.О. Олійник 

 
 
 
 
 



Додаток 1 
до рішення одинадцятої 

 сесії Корюківської міської ради  
сьомого скликання 

 «Про розгляд звернення Чернігівського 
 обласного територіального відділення 
 Антимонопольного комітету України» 

 від 29.11.2016 р.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Секретар міської ради                                                                  С.О. Олійник 
 
 

 

Орендар Дата укладання 
договору 

Розмір річної орендної 
плати, встановлений 

договором оренди землі 

Цільове 
призначення 

МПП «Глорія» 22.10.2009 р. 3%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для комерційної 
діяльності 

ПП «ТОРГ –
СВ» 

18.02.2008 р. 3% 

ПП «ТОРГ –
СВ» 

 

28.05.2008 р. 3% 

ВАТ «КФТП» 
 

29.12.2007 р. 5% 

ВАТ «КФТП» 29.12.2007 р. 10% 

ФОП Заєць 
Ж.В. 

17.04.2006 р. 10% 

ФОП Нековаль 
С.В. 

 

27.06.2012 р. 10% 

ФОП 
Мостович Л.М. 

 

08.10.2009 р. 10% 

ФОП 
Остапенко 

О.П. 

29.03.2006 р. 10% 

ФОП Тройна 
В.М. 

05.07.2005 р. 10% 

ТОВ «НІКАН 
–МБ» 

30.07.2015 р. 12% 

ТОВ «РІК» 13.12.2012 р. 10% 

ТОВ 
«Стрілкрос» 

 

15.06.2011 р. 10% 

АППБ «Аваль» 15.05.2011 р. 12% 



Додаток 2 
до рішення одинадцятої 

 сесії Корюківської міської ради  
сьомого скликання 

 «Про розгляд звернення Чернігівського 
 обласного територіального відділення 
 Антимонопольного комітету України»  

від 29.11.2016 р.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Секретар міської ради                                                        С.О. Олійник 
 

Орендар Дата укладання 
договору 

Розмір річної орендної 
плати, встановлений 

договором оренди землі 

Цільове 
призначення 

МПП «Глорія» 22.10.2009 р. 3%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для комерційної 
діяльності 

ПП «ТОРГ –
СВ» 

18.02.2008 р. 3% 

ПП «ТОРГ –
СВ» 

 

28.05.2008 р. 3% 

ВАТ «КФТП» 
 

29.12.2007 р. 5% 

ВАТ «КФТП» 29.12.2007 р. 10% 

ФОП Заєць 
Ж.В. 

17.04.2006 р. 10% 

ФОП Нековаль 
С.В. 

 

27.06.2012 р. 10% 

ФОП 
Мостович Л.М. 

 

08.10.2009 р. 10% 

ФОП 
Остапенко 

О.П. 

29.03.2006 р. 10% 

ФОП Тройна 
В.М. 

05.07.2005 р. 10% 

ТОВ «НІКАН 
–МБ» 

30.07.2015 р. 12% 

ТОВ «РІК» 13.12.2012 р. 10% 

ТОВ 
«Стрілкрос» 

 

15.06.2011 р. 10% 

АППБ «Аваль» 15.05.2011 р. 12% 



                                                                                                                                   
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я 
(одинадцята сесія сьомого скликання) 

 
29 листопада 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про встановлення розміру  
орендної плати за користування  
земельними ділянками по вул. Дудка, 17 
та вул. Дудка, 17-Б, м. Корюківка 
 
 Розглянувши клопотання ТОВ «Ванеса» про встановлення розміру 
орендної плати за користування земельними ділянками по вул. Дудка, 17 та                   
вул. Дудка, 17-Б,  м. Корюківка , керуючись ст. 79-1 Земельного кодексу України,                   
ст. 4, 21, 23 Закону України "Про оренду землі», ст. 288 Податкового кодексу 
України,  ст. 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 

 1. Встановити ТОВ «Ванеса» орендну плату у розмірі – 5 (п’ять) відсотків 
від нормативної грошової оцінки землі м. Корюківка терміном на 1 (один) рік з 
01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. за користування земельними ділянками, які 
розташовані за адресою: вул. Дудка, 17 та вул. Дудка, 17 Б,  м. Корюківка 
згідно чинних договорів оренди від 03 серпня 2012 року.  
 
 2. Укласти додаткові угоди до чинних договорів оренди землі від                  
03 серпня 2012 року з ТОВ «Ванеса» згідно вимог п. 1 даного рішення та 
чинного законодавства. 
 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 
відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища. 
 
Секретар міської ради                                                                    С.О. Олійник 



 
 

                                                
                                                         У К Р А Ї Н А      
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(одинадцята  сесія сьомого скликання) 

 
29 листопада   2016 року  
м. Корюківка 
 
Про  внесення змiн до рiшення   
десятої  сесії Корюківської  міської ради  
сьомого скликання  від 03.10.2016 року  
«Про надання  матеріальної   
допомоги  Божку В.М.» 
 
  Розглянувши  заяву Божка  Віталія  Миколайовича щодо  внесення змін 
до   рішення   десятої  сесії  Корюківської  міської ради   сьомого  скликання   
від 03 жовтня 2016 року, враховуючи рекомендації  постійної  комісії  міської 
ради  з питань  власності, бюджету, соціально-економічного  та культурного 
розвитку міста та  постійної  комісії  міської ради  з гуманітарних питань, 
законності, правопорядку, надзвичайних  ситуацій, регуляторної  політики, 
депутатської етики  та регламенту, керуючись ст.ст.25,26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 

 1. Внести зміни до   рішення   десятої  сесії  Корюківської  міської ради   
сьомого  скликання   від 03.10. 2016 року «Про надання  матеріальної  допомоги  
Божку В.М.», а  саме : п.1 даного рішення викласти у  новій  редакції: 
 "1.Надати Божку Віталію  Миколайовичу  безповоротну матеріальну  
допомогу  в розмірі 8 000 (вісім  тисяч) гривень  на друкування  книги прози. " 
  
 2.  Контроль за виконанням  рішення  покласти на постійну  комісію  
міської ради  з питань  власності, бюджету, соціально-економічного  та 
культурного розвитку міста та  на  постійну  комісію  міської ради  з 
гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних  ситуацій, 
регуляторної  політики, депутатської етики  та регламенту. 
 
 
Секретар  міської ради       С.О.Олійник  


