
                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(сімнадцята сесія шостого скликання) 
 
 
14 березня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про визначення відновної  
вартості зелених насаджень 
по місту Корюківка 
 
 На виконання наказу Міністерства з питань житлово-комунального 
господарства України від 12 травня 2009 року № 127 "Про затвердження 
Методики визначення відновної вартості зелених насаджень", враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 
благоустрою, надзвичайних ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, 
зв’язку та контролю за використанням об’єктів комунальної власності та 
приватизацією керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні",  

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Відновну вартість зелених насаджень у місті Корюківка визначати згідно з 
Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженою 
наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 
від 12 травня 2009 року № 127. 
 
2. Затвердити наступні показники для розрахунку відновної вартості зелених 
насаджень: 

 
2.1. Вартість створення зелених насаджень (вартість посадки та догляду 
протягом періоду приживлення), грн. без урахування ПДВ: 
 
№ 
п/п 

Вид зелених насаджень Одиниця виміру 
Вартість створення 

зелених насаджень,грн
1 Дерева листяні породи 1 од. 247,00 



2 Дерева хвойні породи 1 од. 293,00 
3 Кущі 1 од. 84,00 
4 Газони 1 м2 40,00 
5 Квітники 1 м2 155,00 

 
2.2. Кошторисну вартість робіт з утримання дерев та кущів (грн., без 
урахування ПДВ) та періодичність їх виконання в період після приживлення: 
 

 
 
2.3. Коефіцієнти для розрахунку відновної вартості зелених насаджень: 
 
2.3.1. Коефіцієнт якісного стану дерев, кущів, газонів і квітників: 
 
№ 
п/п 

Якісний стан зелених насаджень 
Коефіцієнт якісного 

стану 
1 Добрий 1 
2 Задовільний 0,7 
3 Незадовільний 0,3 

 
2.3.2. Коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту: 

 

№ 
п/п 

Зона розташування зелених насаджень  
Коефіцієнт зонального 
розподілу території 
населеного пункту 

1 Середня зона містобудівної цінності 1,3 
2 Периферійна зона містобудівної цінності 1,0 

№ 
п/п 

Вид робіт з утримання 
зелених насаджень 

Кошторисна 
вартість,грн 

Періодичність виконання 
робіт 

1 
Обприскування дерев 
отрутохімікатами 

41,00 1 раз на 15 років 

2 
Обрізування гілок дерев 
висоторізом 

66,00 1 раз у перші 10 років  

3 
Обрізування гілок дерев з 
проріджуванням крон з 
автовишки 

288,00 
1 раз у кожні наступні 

10 років  

4 
Обприскування кущів 
отрутохімікатами 

16,00 1 раз на 4 роки 

5 
Полив, прополювання лунок, 
обрізування гілок кущів 

31,00 1 раз на 3 роки 



 
2.3.3.  Коефіцієнт функціональної належності газонів: 
 

№ 
п/п 

Функціональна належність газонів 
Коефіцієнт 

функціональної 
належності газонів  

1 Партерні газони 1,25 

2 
Газони звичайні (садово-паркові та 
спеціального призначення) 

1,00 

 
3. Рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення. 
 
4. Контроль за виконанням рішення покласти постійну комісію міської ради 
з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, надзвичайних 
ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та контролю за 
використанням об’єктів комунальної власності та приватизацією. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 



                                                                                                                  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(сімнадцята сесія шостого  скликання) 
 
14 березня  2013 року  
 
Про вилучення земельної ділянки  
з постійного користування     
 
 Розглянувши клопотання ПАТ "Слов’янські шпалери - КФТП", 
заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання земельних 
відносин, архітектури, будівництва,  керуючись ст. 142 Земельного кодексу 
України,  ст. 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 
1. Вилучити з постійного користування ПАТ "Слов’янські шпалери – КФТП" 
земельну ділянку площею 0,0338 га, кадастровий номер – 
7422410100:01:002:1195, що розташована за адресою: м. Корюківка,          
вул. Шевченка, буд. №42-а та перевести до резервного фонду міської ради.  

  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва. 

 
 
Міський голова                                                                           І.В.Матюха 
   

 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(сімнадцята сесія шостого  скликання) 
 
14 березня  2013 року  
м. Корюківка 
 
Про відміну рішень "Про дозвіл на виготовлення  
технічної  документації із землеустрою  по 
безоплатному оформленню та видачі державних  
актів на право власності на земельні ділянки" 
 
 Розглянувши заяви громадян та інші матеріали, заслухавши висновки 
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури, 
будівництва, 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. Відмінити рішення  26 сесії Корюківської міської ради  5 скликання від 
10.11.2009 р. "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 жилого будинку, господарських будівель і споруд 
розміром 0,06 га Ортяшову Петру Петровичу, по вул. Прорізна, 1а,        
м. Корюківка. Зареєстрований: вул. Прорізна, 1а, м. Корюківка. 
2. Відмінити рішення 26 сесії Корюківської міської ради  5 скликання від 
10.11.2009 р. "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 жилого будинку, господарських будівель і споруд 
розміром 0,10 га Литвин Валентині Миколаївні, по вул. Індустріальна, 3,        
м. Корюківка. Зареєстрована: вул. Індустріальна, 3, м. Корюківка. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва. 
 
Міський голова                                                                                   І.В.Матюха 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(сімнадцята сесія шостого скликання) 
 
 
14 березня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до рішення  
шістнадцятої сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання 
від 10 січня 2013 року 
"Про міський бюджет на 2013 рік"  
 
 Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
планування соціально-економічного, культурного розвитку міста, бюджету, 
фінансів, обліку та цін, 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 шістнадцятої сесії Корюківської міської ради 
шостого скликання від 10 січня 2013 року "Про міський бюджет на 2013 рік", а 
саме: 
1.1.Пункти  2,8 рішення викласти новій редакції: 
"2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2013 рік у сумі 
12592328 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 
8828998 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 3763330 грн. за 
тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів 
(додаток № 2) 
 Встановити розмір внутрішнього фінансування міського бюджету по 
загальному фонду у сумі 345148 грн., по спеціальному фонду у сумі        
1407027 грн. за рахунок залишків коштів, що склалися на 01.01.2013 року 
(додаток 6)."  
"8.Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію 
державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 3873005 грн. 
(додаток №5)." 



 
1.2. Додатки 2, 4, 5 рішення шістнадцятої сесії Корюківської міської ради 
шостого скликання від 10 січня 2013 року "Про міський бюджет на 2013 рік" 
викласти у новій редакції (додаються). 
 Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань планування соціально-економічного, культурного розвитку міста, 
бюджету, фінансів, обліку та цін. 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                     
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(сімнадцятої сесія шостого  скликання) 
 

 
14 березня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про  внесення змін до рішення  
28 сесії  Корюківської міської ради  
п’ятого скликання  від  24.02.2010 року  
"Про вилучення та надання  
земельних ділянок в оренду" 
 

 Розглянувши заяву Халецького Володимира Володимировича щодо 
зменшення орендної плати, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, а також те, що 
орендарю передавалась земельна ділянка в оренду для обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд, керуючись ст. 93 Земельного кодексу 
України, ст. 4, 21, 23 Закону України "Про оренду землі", ст. 26 Закону України 
”Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 274, 275 Податкового кодексу 
України, 

міська рада в и р і ш и л а : 
 

1 Внести зміни до рішення 28 сесії Корюківської міської ради 5 скликання від 
24.02.2010 року  "Про вилучення та надання земельних ділянок в оренду" та 
встановити Халецькому В. В. орендну плату у розмірі 3 (трьох) відсотків ставки 
земельного податку від нормативної грошової оцінки землі м. Корюківка . 
1.1. Міському голові Матюсі І.В. забезпечити  укладання  додаткової угоди до 
договору оренди  від 24 березня 2010 року із орендарем згідно вимог чинного 
законодавства.  
2. Рішення набирає чинності з 01 квітня 2013 року.  
  
Міський голова                                                                                          І.В. Матюха 
 
 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(сімнадцята сесія шостого скликання) 
 
 
14 березня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до рішення  
шістнадцятої сесії Корюківської  
міської ради шостого скликання 
від 10 січня 2013 року  
"Про затвердження річного титульного  
списку на видатки по благоустрою  
з міського бюджету на 2013 рік" 
 
 Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
планування соціально-економічного, культурного розвитку міста, бюджету, 
фінансів, обліку та цін, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
Внести зміни до рішення шістнадцятої сесії Корюківської міської ради шостого 
скликання від 10 січня 2013 року "Про затвердження річного титульного списку 
на видатки по благоустрою з міського бюджету", а саме : «Додаток 1» викласти 
у новій редакції. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(сімнадцята сесія шостого скликання) 
 
14 березня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про встановлення ставок податку  
на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки 
 
 Розглянувши звернення Корюківської міжрайонної податкової інспекції 
та керуючись п. 4.4 ст. 4, п. 10.3 ст. 10, п. 12.3 ст. 12 розділу І, п. 5 ст. 265 
розділу ХІV Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, п. 24   
ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки в таких розмірах за 1 кв. м. житлової площі об’єкта житлової 
нерухомості: 
- для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових 
будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставка податку 
становить 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня звітного (податкового) року; 
- для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та для будинків, 
житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 
відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного 
(податкового) року. 
2. Затвердити Положення про порядок справляння податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки (додається). 
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення шостої сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання від 27.07.2011 року "Про встановлення ставок 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки". 
4. Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації та на офіційному веб-
порталі Корюківської міської ради. 
5. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2014 року. 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 



                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                  рішенням сімнадцятої сесії 
                                                                                                  Корюківської міської ради  
                                                                                                  шостого скликання від 14.03.2013 р. 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ПОРЯДОК СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО,  

ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
встановлюється згідно з Податковим кодексом України. 
1.2. Наведені в цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: 
– об’єкти житлової нерухомості – будівлі, віднесені відповідно до 
законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.  

Об’єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи: 
а) житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням 
вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і 
призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на 
житлові будинки садибного типу і житлові будинки квартирного типу різної 
поверховості; 
б) житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на 
окремій земельній ділянці, який складається із житлових і допоміжних 
(нежитлових) приміщень; 
в) прибудова до житлового будинку – частина будинку, яка розташована поза 
контуром його капітальних зовнішніх стін і має з основною частиною будинку 
одну (або більше) спільну капітальну стіну; 
г) квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене і 
придатне для постійного у ньому проживання; 
ґ) котедж – одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для 
постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою; 
д) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольоване помешкання 
в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів; 
е) садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який у 
питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного 
обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків; 
є) дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з 
метою позаміського відпочинку. 
 

2. Платники податку 
 

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі 
нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості. 



2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової 
нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб: 
а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності 
кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку; 
б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-
власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом; 
в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих 
осіб за належну їй частку. 

3. Об’єкт оподаткування 
 

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості. 
3.2. Не є об’єктом оподаткування: 
а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або 
територіальних громад (їх спільній власності); 
б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та 
безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом; 
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу; 
г) садовий або дачний будинок, але не більш як один такий об’єкт на одного 
платника податку; 
ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним і прийомним 
сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більш як один такий 
об’єкт на сім’ю; 
д) гуртожитки. 

4. База оподаткування 
 

4.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості. 
4.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у 
власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби 
на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що 
безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно. 
4.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у 
власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно, виходячи 
з житлової площі об’єкта оподаткування, на підставі документів, що 
підтверджують право власності на такий об’єкт. 
4.4. У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база 
оподаткування обчислюється окремо за кожним із таких об’єктів. 
 

5. Пільги зі сплати податку 
 

5.1. База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у 
власності фізичної особи – платника податку, зменшується: 
а) для квартири – на 120 кв. метрів; 
б) для житлового будинку – на 250 кв. метрів. 



 Таке зменшення надається раз за базовий податковий (звітний) період і 
застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа – платник 
податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором 
такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який 
перебуває в його власності. 

6. Податковий період 
 

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 
 

7. Порядок обчислення суми податку 
 

7.1. Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які 
перебувають у власності фізичних осіб, проводиться органом державної 
податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості. 
7.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та 
платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби 
платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня 
звітного року за формою, встановленою в порядку, визначеному статтею 58 
Податкового кодексу України. 

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості 
податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому 
виникло право власності на такий об’єкт. Орган державної податкової служби 
надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власникові після 
отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт. 
7.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їхнє право 
власності на об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають 
право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних 
щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки 
податку і нарахованої суми податку. 

Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми 
податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику 
відповідно до цього пункту. 
7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що 
здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 
квітня року, в якому набрало чинності це Положення, а в наступні роки 
щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) 
кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні 
для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого 
майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України. 
7.5. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку 
станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу 
державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування 
декларацію за формою, встановлено у порядку, передбаченому статтею 46 



Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками 
поквартально.  

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості 
декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на 
такий об’єкт. 
7.6. У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом 
року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт. 
7.7. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного 
власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для 
попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в 
якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для 
нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності. 

Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-
рішення новому власникові після отримання інформації про перехід права 
власності. 

8. Строки і порядок сплати податку 
 

8.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і 
зараховується до бюджету міста Корюківки згідно з положеннями Бюджетного 
кодексу України. 
8.2. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується: 
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового 
повідомлення-рішення; 
б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа 
місяця, що настає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій 
декларації. 
 

9. Відповідальність за порушення податкового законодавства і контроль 
податкових органів 

 
9.1. Платники податку та їхні посадові особи несуть відповідальність у разі 
здійснення порушень, визначених податковим та іншим законодавством, 
контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до 
Податкового кодексу України та інших законів України. 
9.2. За неподання, порушення порядку заповнення та строків подання 
податкової декларації органам державної податкової служби, недостовірність 
наданої інформації платники податку та їхні посадові особи несуть 
відповідальність відповідно до норм Податкового кодексу України. 
9.3. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині 
справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
здійснюють органи державної податкової служби. 
 
 
Секретар міської ради                                                       Л.В.Малиш 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(сімнадцята сесія шостого  скликання) 
 
14 березня 2013 року       
м. Корюківка 
 
Про дозвіл на виготовлення технічної  
документації із землеустрою щодо встановлення  
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та  
про внесення змін до деяких рішень міської ради 
 
 Розглянувши заяви громадян та подані матеріали, заслухавши висновки 
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури, 
будівництва, керуючись ст. 12, 116, 118, 120, 121 Земельного Кодексу України, 
ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.  25, 55 
Закону України "Про землеустрій", п. 3 Розділу VІІ "Прикінцеві та перехідні 
положення" Закону України "Про Державний земельний кадастр", 
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 
1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує 
право власності на земельні ділянки громадянам: 
1.1. для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських 
будівель і споруд: 
- Меді Тетяні Володимирівні, зареєстрована: м. Корюківка, вул. Франка, 91, 
Меді Олександру Андрійовичу, зареєстрований: м. Корюківка, вул. Франка, 91 
− орієнтовним розміром 0,1000 га по вул. Франка, 91, м. Корюківка, у спільну 
сумісну власність.    
- Авраменко Марії Іванівні – орієнтовним розміром 0,1000 га, по        
вул. Вокзальна, 58, м. Корюківка. Зареєстрована: вул. Партизанська, 2,        
м. Корюківка. 
- Римар Ніні Петрівні – орієнтовним розміром 0,1000 га, по вул. Кошового, 62, 
м. Корюківка. Зареєстрована: вул. Шевченка, 42, кв. 20, м. Корюківка.  



- Пінченко Ірині Володимирівні – розміром 0,0631 га, кадастровий номер: 
7422410100:01:003:0889 по вул. Робітнича, 40, м. Корюківка. Зареєстрована:        
м. Корюківка, вул. Робітнича, 40. 
- Литвин Валентині Миколаївні - орієнтовним розміром 0,1000 га, по        
вул. Індустріальна, 3, м. Корюківка. Зареєстрована: м. Корюківка,        
вул. Індустріальна, 3. 
- Наумчику Миколі Петровичу – орієнтовним розміром 0,06 га, по        
вул. Сагайдачного гетьмана, 63, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:        
м. Корюківка, вул. Сагайдачного, 63. 
- Рюттелю Олександру Володимировичу – орієнтовним розміром  0,0700 га, по 
вул. Гарнієра, 18-А, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, 
вул. Шевченка, 121-А. 
- Коненко Надії Михайлівні – орієнтовним розміром 0,1000 га, по 1-му         
пров. Перемоги, буд. 17, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:        
м. Корюківка, вул. Колгоспна, 80. 
- Ортяшову Петру Петровичу – орієнтовним розміром 0,06 га, по вул. Прорізна, 
1-а, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. Прорізна, 1-а. 
2. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для надання їх в 
оренду громадянам: 
2.1. для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель 
і споруд площею 0,096 га по ІІ-му пров. Л. Українки, 9, м. Корюківка,  
Тимошенкову Віталію Володимировичу. Зареєстрований за адресою: 
Приморський край, м. Находка, вул. Погранична, 16, кв. 7, Російська Федерація. 
2.2. для комерційної діяльності під викупленим майном (нежитлова будівля, 
магазин) по вул. Шевченка, 42-а, м. Корюківка,  Алексієнку Олександру 
Петровичу, кадастровий номер 7422410100:01:002:1195. Зареєстрований за 
адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка, буд. 50, кв. 6. 
3. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для надання їх в оренду громадянам: 
- для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель 
та споруд підприємств іншої промисловості:  
- Гросю Тарасу Юрійовичу - орієнтовним розміром  0,67 га,       
пров. Індустріальний, 1 г, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:        
вул. Шевченка, 50/ кв. 14, м. Корюківка. 
- Гросю Тарасу Юрійовичу – орієнтовною розміром 0,11 га,        
пров. Індустріальний, 1 А, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:        
вул. Шевченка, 50/ кв. 14, м. Корюківка. 
4. Внести зміни до п.1 рішення 15 сесії Корюківської міської ради 6 скликання 
від 21.12.2012 року "Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної 
документації на земельні ділянки" в частині надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельні ділянки громадянам для ведення 
особистого селянського господарства Іваненку Євгенію Івановичу – 



орієнтовним розміром 0,09 га по пров. Кірова, 9, м. Корюківка, виклавши дану 
частину рішення в новій редакції, а саме: 
- дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку 
Іваненку Євгенію Івановичу для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,0944 га по пров. Кірова, 9, м. Корюківка. 
5. Внести зміни до п.3 рішення 29 сесії Корюківської міської ради 5 скликання 
від 28.05.2010 року "Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної 
документації на земельні ділянки" в частині надання дозволу на виготовлення 
проекту відведення земельних ділянок для передачі їх безоплатно у власність 
громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд Ісаченку Олександру Михайловичу – орієнтовним розміром 
0,10 га по вул. Осіння, 45, м. Корюківка, виклавши дану частину рішення в 
новій редакції, а саме: 
- дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки Ісаченку Олександру Михайловичу площею  
0,0847 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд за рахунок земель не наданих у власність або користування 
по вул. Осіння, 45, м. Корюківка. 
6. Внести зміни до п.1 рішення 11 сесії Корюківської міської ради 6 скликання 
від 24.05.2012 року "Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної 
документації на земельні ділянки" в частині надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельні ділянки громадянам для 
індивідуального гаражного будівництва Пацюк Люсі Михайлівні – орієнтовним 
розміром 0,0030 га по вул. Передзаводська, гараж №25, м. Корюківка, 
виклавши дану частину рішення в новій редакції, а саме: 
- дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку  
Пацюк Люсі Михайлівні для будівництва індивідуальних гаражів площею 
0,0025  га по вул. Передзаводська, гараж №25, м. Корюківка. 
7. Внести зміни до п.1 рішення 13 сесії Корюківської міської ради 6 скликання 
від 25.10.2012 року "Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної 
документації на земельні ділянки" в частині надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельні ділянки громадянам для ведення 
особистого селянського господарства Доропію Григорію Семеновичу – 
орієнтовним розміром 0,16 га по вул. Кірова, 28, м. Корюківка, виклавши дану 
частину рішення в новій редакції, а саме: 
- дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку        
Доропію Григорію Семеновичу для ведення особистого селянського 
господарства загальною площею 0,1549 га по вул. Кірова, 28, м. Корюківка. 
8. Внести зміни до п.1 рішення 15 сесії Корюківської міської ради 6 скликання 
від 21.12.2012 року "Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної 



документації на земельні ділянки" в частині надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельні ділянки громадянам для ведення 
особистого селянського господарства Ваську Василю Олександровичу – 
орієнтовним розміром 0,04 га по вул. Пролетарська, 10, м. Корюківка, 
виклавши дану частину рішення в новій редакції, а саме: 
- дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку        
Ваську Василю Олександровичу для ведення особистого селянського 
господарства загальною площею 0,0380 га по вул. Пролетарська, 10,        
м. Корюківка. 
9. Внести зміни до п.1 рішення 13 сесії Корюківської міської ради 6 скликання 
від 25.10.2012 року "Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної 
документації на земельні ділянки" в частині надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельні ділянки громадянам для ведення 
особистого селянського господарства Нечитайлу Володимиру Івановичу – 
орієнтовним розміром 0,08 га по вул. Дачна, 43, м. Корюківка, виклавши дану 
частину рішення в новій редакції, а саме: 
- дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку        
Нечитайлу Володимиру Івановичу для ведення особистого селянського 
господарства загальною площею 0,0830 га по вул. Дачна, 43, м. Корюківка. 
10. Внести зміни до п.1 рішення 13 сесії Корюківської міської ради 6 скликання 
від 25.10.2012 року "Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної 
документації на земельні ділянки" в частині надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельні ділянки громадянам для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд Лебеху 
Миколі Миколайовичу – орієнтовним розміром 0,06 га по 2 пров. Перемоги, 2, 
м. Корюківка, виклавши дану частину рішення в новій редакції, а саме: 
- дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку  
Лебеху Миколі Миколайовичу для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд загальною площею 0,0900 га, по      
ІІ-му пров. Перемоги, 2, м. Корюківка. 
11. Внести зміни до п.1 рішення 22 сесії Корюківської міської ради 5 скликання 
від 24.02.2009 року "Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної 
документації на земельні ділянки" в частині надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельні ділянки громадянам для 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд        
Більченко Валентині Іванівні – орієнтовним розміром 0,10 га по вул. Чкалова, 6, 
м. Корюківка, виклавши дану частину рішення в новій редакції, а саме: 



- дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку  
Більченко Валентині Іванівні для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,0888 га по вул. Чкалова, 6,        
м. Корюківка. 
12. Внести зміни до п.1 рішення 4 сесії Корюківської міської ради 6 скликання 
від 22.03.2011 року "Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної 
документації на земельні ділянки" в частині надання дозволу на виготовлення 
проектно-технічної документації із землеустрою щодо складання документів, 
що посвідчують право власності на земельні ділянки громадянам для ведення 
особистого селянського господарства Растальному Олексію Анатолійовичу – 
орієнтовним розміром 0,12 га по вул. 8 Березня, 33, м. Корюківка, виклавши 
дану частину рішення в новій редакції, а саме: 
- дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку        
Растальному Олексію Анатолійовичу для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,0766 га по вул. 8 Березня, 33, м. Корюківка. 
13. Внести зміни до п.1 рішення 4 сесії Корюківської міської ради 6 скликання 
від 22.03.2011 року "Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної 
документації на земельні ділянки" в частині надання дозволу на виготовлення 
проектно-технічної документації із землеустрою щодо складання документів, 
що посвідчують право власності на земельні ділянки громадянам для 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд        
Андрієнко Зінаїді Анатоліївні – орієнтовним розміром 0,10 га по        
вул. Індустріальна, 9, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, 
вул. Індустріальна, 9, та для ведення особистого селянського господарства        
Андрієнко Зінаїді Анатоліївні – орієнтовним розміром 0,05 га по вул. 
Індустріальна, 9, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. 
Індустріальна, 9  , виклавши дані частини рішення в новій редакції, а саме: 
- дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку        
Андрієнко Зінаїді Анатоліївні для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,1000 га по вул. Індустріальна, 9,        
м. Корюківка 
- дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку        
Андрієнко Зінаїді Анатоліївні для ведення особистого селянського 
господарства площею  0,05 га по вул. Індустріальна, 9, м. Корюківка. 
Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Індустріальна, 9 
14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 
 
 
 Міський голова                                                                                   І.В.Матюха 
 



                                                                                                                           
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(сімнадцята сесія шостого скликання 

 
 
14 березня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження звіту про виконання  
міського бюджету Корюківською міською 
радою за 2012 рік  
 
      Розглянувши   рішення   виконкому від  21.02.2013 № 28 "Про   виконання    
міського бюджету  Корюківською міською радою за 2012 рік",  керуючись         
ст.  26  Закону  України «Про місцеве самоврядування  в Україні», 
 

міська рада  в и р і ш и л а : 
 
     Затвердити звіт про виконання міського бюджету Корюківською міською 
радою за 2012 рік:      
 
- по  доходах  у  сумі  11365,2 тис. грн., в тому числі по доходах загального 
фонду міського  бюджету  у  сумі  7830,9 тис. грн. та спеціального фонду 
міського бюджету у сумі 3534,3 тис. грн. (додаток 1),  
    
- по  видатках  у сумі  11321,6 тис. грн., а саме: по видатках загального фонду у  
сумі 8003,1 тис. грн. та спеціального фонду міського бюджету у сумі        
3318,5 тис. грн. (додаток 2).                       
 
 
Міський голова                                                                     І.В.Матюха  
 
 
 



 

                                                                                                                                          
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(сімнадцята сесія шостого  скликання) 
 
14 березня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення частини земельної ділянки 
 
 Розглянувши заяву гр. Луговця С.М., заслухавши висновки постійної 
комісії з питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва 
та інші матеріали,  заслухавши висновки постійної комісії з питань 
регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки загальною площею 0,0253 га Луговцю Сергію Миколайовичу, зі 
зміною цільового призначення цієї частини з для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) на для здійснення комерційної діяльності (будівництво 
магазину непродовольчих товарів), за рахунок земель, які перебувають у 
власності Луговця Сергія Миколайовича (державний акт серія ЯЗ №039124). 
Земельна ділянка розташована за адресою: вул. Шевченка, 102, м. Корюківка. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 
 
Міський голова                                                                                  І.В Матюха 
                                                                          
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(сімнадцята сесія шостого скликання) 
 
 
14 березня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження Статуту  
комунального підприємства 
"Корюківкаводоканал"   
Корюківської міської ради  
в новій редакції 
 
 Розглянувши заяву комунального підприємства "Корюківкаводоканал" 
Корюківської міської ради про затвердження Статуту в новій редакції, 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
міська рада  в и р і ш и л а: 

 
1. Затвердити Статут комунального підприємства "Корюківкаводоканал" 
Корюківської міської ради в новій редакції (додається). 
 
2. Начальнику КП "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради 
Галущенку С.В. здійснити державну реєстрацію Статуту в новій редакції згідно 
вимог чинного законодавства. 
 
 
Міський голова                                                                        І.В. Матюха 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(сімнадцята сесія шостого скликання) 
 
 
14 березня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про надання дозволу на списання 
транспортних засобів 
 
 Розглянувши клопотання Корюківської житлово-експлуатаційної контори 
щодо списання транспортних засобів, враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, 
надзвичайних ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та 
контролю за використанням об’єктів комунальної власності та приватизацією, 
керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Надати Корюківській ЖЕК дозвіл на списання транспортних засобів в зв’язку 
з непридатністю їх до подальшої експлуатації, а саме: 
- легковий автомобіль ВАЗ 2108, реєстраційний № 02226 МК, рік випуску 1988, 
двигун № 018836, кузов № ХТА 210800НО183884; 
- автомобіль бортовий малотоннажний − ГАЗ 330210, реєстраційний        
№ СВ 6462АР, пік випуску 1997, кузов № ХТН 330210Y1627569. 
 
2. Корюківській ЖЕК (Полях М.Ф.) провести списання та утилізацію запчастин 
та матеріалів відповідно до вимог чинного законодавства. 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради  
з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, надзвичайних 
ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та контролю за 
використанням об’єктів комунальної власності та приватизацією. 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 



                                                                                                                                          
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я 
(сімнадцята сесія шостого  скликання) 

 
14 березня  2013 року  
м. Корюківка 
 
Про надання земельних  
ділянок в оренду 
 
 Розглянувши заяву гр. Рубцової М.Б., клопотання комунального 
підприємства "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради та додані 
матеріали, заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання 
земельних відносин, архітектури, будівництва,  керуючись ст. 12, 123, 142 
Земельного Кодексу України, ст. 15, 21, 24, 25 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують  право оренди на земельну ділянку Рубцовій Марії 
Борисівні для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по вул. Дудко, 106,       
м. Корюківка.  
1.1. Надати Рубцовій Марії Борисівні, ідентифікаційний номер – 890203122772,  
зареєстрована за адресою: Російська Федерація, Тюменська область,        
м. Лабитнанш, вул. Восточна, 14/1, в оренду земельну ділянку площею        
0,1000 га для  будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:003:0973 по вул. Дудко, 106, м. Корюківка терміном на сорок 
років. Встановити орендну плату у 3 (трикратному) розмірі ставки земельного 
податку. Оформити договір оренди у встановленому законом порядку. 
2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
комунальному підприємству "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради 
за рахунок земель міської ради площею 3,8835 га для будівництва водопроводу 
по вул. Дудка, вул. Маяковського, вул. Дачній, пров. Дачному, вул. Луговій,        
вул. Зеленій, пров. Зеленому, вул. Калініна, вул. Набережній, вул. Мирній,        
вул. Петровського, вул. Лермонтова, вул. Вишневій, вул. Жовтневій,        
пров. Жовтневому, вул. Новій, вул. Бібліотечній, вул. Гоголя, вул. Піщаній,  
вул. Партизанській в м. Корюківка, Чернігівської області. 
2.1. Надати комунальному підприємству "Корюківкаводоканал" Корюківської 
міської ради земельну ділянку площею 3,8835 га, кадастровий номер 



7422410100:01:003:0959 в оренду для будівництва водопроводу по вул. Дудка, 
вул. Маяковського, вул. Дачній, пров. Дачному, вул. Луговій, вул. Зеленій,       
пров. Зеленому, вул. Калініна, вул. Набережній, вул. Мирній,        
вул. Петровського, вул. Лермонтова, вул. Вишневій, вул. Жовтневій,        
пров. Жовтневому, вул. Новій, вул. Бібліотечній, вул. Гоголя, вул. Піщаній,   
вул. Партизанській в м. Корюківка, Чернігівської області на час будівництва. 
Встановити орендну плату у 3 (трикратному) розмірі ставки земельного 
податку. Оформити договір оренди у встановленому законом порядку. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 
середовища. 
 
Міський голова                                                                                    І. В. Матюха 



                                                                                                                                           
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(сімнадцята сесія  шостого  скликання) 
 
14 березня  2013 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження проектно-технічної  
документації із землеустрою та надання 
земельних ділянок в постійне користування 
  
 Розглянувши клопотання Корюківської районної ради та відділу освіти 
Корюківської райдержадміністрації, заслухавши висновки постійної комісії з 
питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою по складанню документів, 
що посвідчують право постійного користування земельною ділянкою для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти площею 0,4195 га 
відділу освіти Корюківської райдержадміністрації по вул. Шевченка, 83-Б,        
м. Корюківка. 
1.1. Надати відділу освіти Корюківської райдержадміністрації земельну ділянку 
площею 0,4195 га, кадастровий номер: 7422410100:01:003:0961, в постійне 
користування для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти за 
адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка, 83-Б. 
2. Затвердити технічну документацію із землеустрою по складанню документів, 
що посвідчують право постійного користування земельною ділянкою для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти площею 0,0093 га 
Корюківській районній раді по вул. Шевченка, 116-Б, м. Корюківка. 
2.1. Надати Корюківській районній раді земельну ділянку площею 0,0093 га, 
кадастровий номер: 7422410100:01:002:1245, в постійне користування для  
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти за адресою:        
м. Корюківка, вул. Шевченка, 116-Б. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва. 
 
Міський голова                                                                                   І.В.Матюха 
 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(сімнадцята сесія шостого скликання) 
 
 
14 березня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про норматив та порядок  
відрахування частини прибутку  
підприємств міської комунальної власності 
 
 Розглянувши звернення Корюківської міжрайонної податкової інспекції 
та з метою збільшення надходжень до міського бюджету, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 
благоустрою, надзвичайних ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, 
зв’язку та контролю за використанням об’єктів комунальної власності та 
приватизацією, керуючись п. п. 153.3.2 п. 153.3 статті 153 Податкового кодексу 
України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", 

 
міська рада в и р і ш и л а :  

 
1. Встановити, що комунальні підприємства міської комунальної власності: 
- комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради; 
- Корюківська ЖЕК 
сплачують в 2013 році до міського бюджету 5% від чистого прибутку (доходу) 
цих  підприємств. 
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 
з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, надзвичайних 
ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та контролю за 
використанням об’єктів комунальної власності та приватизацією. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(сімнадцята сесія шостого  скликання) 
 
14 березня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про поновлення та розірвання 
договорів оренди 
  
 Розглянувши заяви юридичних та фізичних осіб, інші матеріали, 
заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання земельних 
відносин , архітектури, будівництва, керуючись ст. 93  Земельного кодексу 
України, ст. 33 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 згоду Корюківській районній організації всеукраїнського товариства 
кролівників і звірників-любителів на поновлення договору оренди земельної 
ділянки  від 05.01.2011  року  площею 669 м2 , за адресою м. Корюківка,       
пров. Кірова, 20, кадастровий номер 7422410100:01:001:0880 на наступний 
термін - строком на 2 (два) роки. 
2. Дати згоду Розумій Марії Дмитрівні на поновлення договору оренди 
земельної ділянки  від 12.12.2011 року площею 621 м2, за адресою:         
м. Корюківка, І пров. Перемоги, 12, кадастровий номер 7422410100:01:001:0901 
на наступний термін - строком на 1 (один) рік. 
3. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 17.12.2010 р. площею        
1000 м2, кадастровий номер - 7422410100:01:003:0799, по вул. Петровського, 16,         
м. Корюківка, укладений з Білик Іриною Михайлівною в зв’язку з продажем  
житлового будинку. 
3.1. Укласти додаткову угоду до договору оренди від 17.12.2010 року з 
Давиденко Сергієм Володимировичем та Давиденко Юлією Миколаївною, яким 
перейшло право власності на житловий будинок (договір купівлі – продажу 
будинку №9 від 10.01.2011 року),  що  розташований  на орендованій земельній  
ділянці на тих самих умовах. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 
 
Міський голова                                                                                І. В. Матюха 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(сімнадцята  сесія шостого скликання) 

 
14 березня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про приватизацію 
земельних ділянок 
 
 Розглянувши заяви  громадян  про передачу безоплатно у власність 
земельних ділянок для будівництва, обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель та споруд, ведення особистого селянського 
господарства, інші матеріали, заслухавши висновки постійної комісії з питань 
регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га та для ведення особистого 
селянського господарства  площею 0,1395 га  Василенко Тамарі Гнатівні по 
вул. Вокзальна, 104, м. Корюківка в адміністративних межах Корюківської 
міської ради.  
1.1. Передати Василенко Тамарі Гнатівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:1040 та земельну ділянку площею 0,1395 га для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1041 по вул. Вокзальна, 104, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, 104, ідентифікаційний номер – 
1510416248. 
2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документу, що посвідчує право власності на земельну ділянку для будівництва і 



обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1000 га Лисенку Михайлу Анатолійовичу по вул. Першотравнева, 14,        
м. Корюківка в адміністративних межах Корюківської міської ради.  
2.1. Передати Лисенку Михайлу Анатолійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1042, вул. Першотравнева, 14, м. Корюківка. Зареєстрований 
за  адресою: вул. Піонерська, 23, м. Корюківка, ідентифікаційний номер – 
2477306278. 
3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га Рудому Анатолію 
Тимофійовичу по вул. Пролетарська, 45, м. Корюківка  в адміністративних 
межах Корюківської міської ради.  
3.1. Передати Рудому Анатолію Тимофійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:1054 по вул. Пролетарська, 45, м. Корюківка. Зареєстрована 
за адресою: м. Корюківка, вул. Пролетарська, 45, ідентифікаційний номер –
1362706399. 
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку Лебеха 
Миколи Миколайовича для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0900 га, по      
ІІ-му пров. Перемоги, 2, м. Корюківка в адміністративних межах Корюківської 
міської ради.  
4.1. Передати Лебеху Миколі Миколайовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0900 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:1073, по ІІ-му пров. Перемоги, 2, м. Корюківка. 
Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, ІІ-й пров. Перемоги, 2, 
ідентифікаційний номер –1961209936. 
5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки загальною 
площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та загальною площею 
0,0830 га для ведення особистого селянського господарства Нечитайлу 
Володимиру Івановичу за адресою: м. Корюківка, вул. Дачна, 43 в 
адміністративних межах Корюківської міської ради.  
5.1. Передати Нечитайлу Володимиру Івановичу безоплатно у власність 
земельні ділянки загальною площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування жилового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), кадастровий номер 7422410100:01:003:0979 та  площею 
0,0830 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 



7422410100:01:003:0980, по вул. Дачна, 43, м. Корюківка. Зареєстрований за 
адресою: вул. Дачна, 43, м. Корюківка, ідентифікаційний номер  – 2539407498. 
6. Затвердити технічну документацію із землеустрою по складанню документів, 
що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною площею 0,0600 
га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) Холодницькій Раїзі Готлепівні за адресою:        
м. Корюківка, вул. Вокзальна, 74 в адміністративних межах Корюківської 
міської ради.  
6.1. Передати Холодницькій Раїзі Готлепівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:1064, по вул. Вокзальна, 74, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Сімферополь, вул. Куйбишева, 13, кв. 99, ідентифікаційний номер  
– 1797021883. 
7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,1000 га та для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,0380 га Ваську Василю Олександровичу по вул. Пролетарська, 10,       
м. Корюківка в адміністративних межах Корюківської міської ради.  
7.1. Передати Ваську Василю Олександровичу безоплатно у власність земельні 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,1000 га, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1074  та для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,0380 га, кадастровий номер 7422410100:01:001:1075, по        
вул. Пролетарська, 10, м. Корюківка. Зареєстрований за  адресою:        
м. Корюківка, вул. Пролетарська, 10, ідентифікаційний номер –2908412652. 
8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,1000 га та для ведення 
особистого селянського господарства загальною площею 0,1549 га Доропію 
Григорію Семеновичу по вул. Кірова, 28, м. Корюківка в адміністративних 
межах Корюківської міської ради.  
8.1. Передати Доропію Григорію Семеновичу безоплатно у власність земельні 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,1000 га, 
кадастровий номер 7422410100:01:001:1079 та для ведення особистого 
селянського господарства загальною площею 0,1549 га, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1080, по вул. Кірова, 28, м. Корюківка. Зареєстрований за  
адресою: м. Корюківка, вул. Кірова, 28, ідентифікаційний номер –1721709613. 
9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Хоменку Сергію 



Миколайовичу за адресою: м. Корюківка, вул. 8-го Березня, 30 в 
адміністративних межах Корюківської міської ради.  
9.1. Передати Хоменку Сергію Миколайовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку загальною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:002:1257, по вул. 8-го Березня, 30, м. Корюківка. 
Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Спортивна, буд. 16, кв. 2, 
ідентифікаційний номер  – 3119603193. 
10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Дуреко Раїсі Феодосіївні 
за адресою: м. Корюківка, вул. Суворова, 1, в адміністративних межах 
Корюківської міської ради.  
10.1. Передати Дуреко Раїсі Феодосіївні у власність земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,1000 га, кадастровий номер 
7422410100:01:003:0982, по вул. Суворова, 1, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. Суворова, 1, ідентифікаційний номер-2414309184. 
11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельні ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,0600 га та для ведення 
особистого селянського господарства загальною площею 0,0600 га Гнатюку 
Віктору Васильовичу за адресою: м. Корюківка, вул. З. Космодем’янської, 5 в 
адміністративних межах Корюківської міської ради.  
11.1. Передати Гнатюку Віктору Васильовичу безоплатно у власність земельні 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,0600 га, 
кадастровий номер 7422410100:01:001:1085 та для ведення особистого 
селянського господарства загальною площею 0,0600 га, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1086 по вул. З. Космодем’янської, 5, м. Корюківка. 
Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. З. Космодем'янської, 5, 
ідентифікаційний номер  – 2133008613. 
12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для 
будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0025 га Пацюк Люсі Михайлівні 
по вул. Передзаводська, гараж №25, м. Корюківка в адміністративних межах 
Корюківської міської ради.  
12.1. Передати Пацюк Люсі Михайлівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0025 га для будівництва індивідуальних гаражів, 
кадастровий номер 7422410100:01:003:0989 по вул. Передзаводська, гараж 
№25, м. Корюківка. Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. К. Марса, 1, 
кв. 39, ідентифікаційний номер –1771910785. 



13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,0785 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Лавренко Людмилі 
Феодосіївні за адресою: м. Корюківка, вул. Радянська, 5 в адміністративних 
межах Корюківської міської ради.  
13.1. Передати Лавренко Людмилі Феодосіївні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,0785 га, 
кадастровий номер 7422410100:01:003:0978 по вул. Радянська, 5, м. Корюківка. 
Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. Радянська, 5, ідентифікаційний 
номер-2005708663. 
14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Гнатюку Василю 
Петровичу за адресою: м. Корюківка, вул. Лермонтова, 9 в адміністративних 
межах Корюківської міської ради.  
14.1. Передати Гнатюку Василю Петровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,1000 га, 
кадастровий номер 7422410100:01:003:0986, по вул. Лермонтова, 9,        
м. Корюківка. Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Лермонтова, 9, 
ідентифікаційний номер-1106105031. 
15. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки Руденку Віталію Сергійовичу площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок 
земель не наданих у власність або користування по вул. Єсеніна, 87 в        
м. Корюківка в адміністративних межах Корюківської міської ради.  
15.1. Передати Руденку Віталію Сергійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,1000 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1226 по вул. Єсеніна, 87, м. Корюківка. Зареєстрований за  
адресою: м. Корюківка, пров. Стржалковського, 9, ідентифікаційний номер-
3350113437. 
16. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки Ісаченку Олександру Михайловичу площею 0,0847 га для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок 
земель не наданих у власність або користування по вул. Осіння, 45 в        
м. Корюківка в адміністративних межах Корюківської міської ради.  
16.1. Передати Ісаченку Олександру Михайловичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд  площею 0,0847 га, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1062 по вул. Осіння, 45, м. Корюківка. Зареєстрований за  
адресою: м. Корюківка, вул. Кірова, 140, ідентифікаційний номер-3014702510. 



17. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність Фролову Сергію Анатолійовичу площею 0,0700 га для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за рахунок земель запасу - земель не наданих у власність або постійне 
користування по вул. І. Франка, 67-А в м. Корюківка в адміністративних межах 
Корюківської міської ради.  
17.1. Передати Фролову Сергію Анатолійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0700 га, 
кадастровий номер 7422410100:01:002:1256, по вул. І. Франка, 67-А,        
м. Корюківка. Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. І. Франка, 55,        
кв. 2, ідентифікаційний номер-2627208316. 
18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною  
площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Пігарєвій Вірі 
Олександрівні за адресою: м. Корюківка, вул. Кошового, 38  в адміністративних 
межах Корюківської міської ради.  
18.1. Передати Пігарєвій Вірі Олександрівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,1000 га, 
кадастровий номер 7422410100:01:002:1265, по вул. Кошового, 38,        
м. Корюківка. Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. Кошового, 38, 
ідентифікаційний номер-1849209905. 
19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною  
площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Бугрим Михайлу 
Кириловичу за адресою: м. Корюківка, вул. Садова, 67 в адміністративних 
межах Корюківської міської ради.  
19.1. Передати Бугрим Михайлу Кириловичу безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,1000 га, 
кадастровий номер 7422410100:01:002:1244, по вул. Садова. 67, м. Корюківка. 
Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Садова, 67, ідентифікаційний 
номер-1551803916. 
20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки Тебенку 
Олександру Микитовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  площею 0,1000 га та для 
ведення особистого селянського господарства  площею 0,0900 га за адресою:     
м. Корюківка, вул. Комсомольська, 1 в адміністративних межах Корюківської 
міської ради.  
20.1. Передати Тебенку Олександру Микитовичу безоплатно у власність 
земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 



господарських будівель і споруд площею 0,1000 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1266 та для ведення особистого селянського господарства 
загальною площею 0,0900 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:1267 по 
вул. Комсомольська, 1, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:        
м. Корюківка, вул. Комсомольська, 1, ідентифікаційний номер  – 1698405776. 
21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,0786 га Марченку Михайлу 
Іллічу за адресою: м. Корюківка, вул. Петровського, 26 в адміністративних 
межах Корюківської міської ради.  
21.1. Передати Марченку Михайлу Іллічу безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,0786 га, 
кадастровий номер 7422410100:01:003:0990 по вул. Петровського, 26,        
м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. Петровського, 26,  
ідентифікаційний номер  – 1791212611. 
22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для ведення 
особистого селянського господарства площею 0,0944 га Іваненку Євгенію 
Івановичу за адресою: м. Корюківка, пров. Кірова, 9 в адміністративних межах 
Корюківської міської ради.  
22.1. Передати Іваненку Євгенію Івановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,0944 га, 
кадастровий номер 7422410100:01:001:1076 по пров. Кірова, 9, м. Корюківка. 
Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, пров. Кірова, 9, ідентифікаційний  
номер  – 1821316517. 
23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд  площею 0,1000 га та для ведення особистого селянського господарства 
загальною площею 0,0556 га Рубцовій Ганні Максимівні за адресою:        
м. Корюківка, вул. Набережна, 18 в адміністративних межах Корюківської 
міської ради.  
23.1. Передати Рубцовій Ганні Максимівні безоплатно у власність земельні 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,1000 га, кадастровий номер 
7422410100:01:003:0865 та для ведення особистого селянського господарства 
загальною площею 0,0556 га, кадастровий номер 7422410100:01:003:0866 по 
вул. Набережна, 18, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка,        
вул. Набережна, 18, ідентифікаційний номер  – 1369912925. 
24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,0710 га Мехеденко Євгенії Василівні за 



адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, 5 в адміністративних межах 
Корюківської міської ради.  
24.1. Передати Мехеденко Євгенії Василівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0710 га, кадастровий номер 
7422410100:01:003:0991 по вул. Вокзальна, 5, м. Корюківка. Зареєстрована за 
адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, 5, ідентифікаційний  номер  – 
1512009709. 
25. Затвердити технічну документацію по складанню державного акту на право 
спільної сумісної власності на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) площею 0,1000 га Мірошниковій Світлані Іванівні та 
Мірошниковій Наталії Сергіївні за адресою: м. Корюківка, вул. Спортивна, 6 в 
адміністративних межах Корюківської міської ради.  
25.1. Передати Мірошниковій Світлані Іванівні та Мірошниковій Наталії 
Сергіївні безоплатно у спільну сумісну  власність земельну ділянку для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, кадастровий номер 
7422410100:01:003:0987 по вул. Спортивна, 6, м. Корюківка.  Мірошникова 
Світлана Іванівна зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Спортивна, 6, 
ідентифікаційний  номер  – 1758908180 та Мірошникова Наталія Сергіївна 
зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Спортивна,6, ідентифікаційний 
номер – 2702312363. 
26. Затвердити технічну документацію із землеустрою по складанню 
документів, що посвідчують право спільної сумісної власності на земельну 
ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га Нікитенко Ніні 
Василівні та Нікитенко Світлані Олександрівні за адресою: м. Корюківка,        
вул. Горького, 14 в адміністративних межах Корюківської міської ради.  
26.1. Передати Нікитенко Ніні Василівні та Нікитенко Світлані Олександрівні 
безоплатно у спільну сумісну  власність земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) площею 0,1000 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:1223 по        
вул. Горького, 14, м. Корюківка. Нікитенко Ніна Василівна зареєстрована за 
адресою: м. Корюківка, вул. Горького, 14, ідентифікаційний  номер  – 
2198411860 та Нікитенко Світлана Олександрівна зареєстрована за адресою:        
м. Корюківка, вул. Горького, 14, ідентифікаційний номер – 3270003126. 
27. Затвердити технічну документацію із землеустрою по складанню 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,0888 га Більченко Валентині Іванівні за 
адресою: м. Корюківка, вул. Чкалова, 6 в адміністративних межах Корюківської 
міської ради.  
27.1. Передати Більченко Валентині Іванівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 



будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0888 га, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1063 по вул. Чкалова, 6, м. Корюківка. Зареєстрована за 
адресою: м. Корюківка, вул. Чкалова, 6, ідентифікаційний  номер  – 
1925410308. 
28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд  площею 0,1000 га та для ведення особистого селянського господарства 
загальною площею 0,0766 га Растальному Олексію Анатолійовичу за адресою: 
м. Корюківка, вул. 8-го Березня, 33 в адміністративних межах Корюківської 
міської ради.  
28.1. Передати Растальному Олексію Анатолійовичу безоплатно у власність 
земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,1000 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1270 та для ведення особистого селянського господарства 
загальною площею 0,0766 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:1271 по 
вул. 8 Березня, 33, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,  
вул. 8-го Березня, 33 , ідентифікаційний номер  – 2978705274. 
29. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки Короленку Валерію Миколайовичу площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування 
по вул. Кошового, 21, м. Корюківка в адміністративних межах Корюківської 
міської ради.  
29.1. Передати Короленку Валерію Миколайовичу у власність земельну ділянку 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1255, по вул. Кошового, 21, м. Корюківка. Зареєстрований 
за  адресою: м. Корюківка, вул. Кошового, 21, ідентифікаційний номер-
2167110376. 
30. Затвердити технічну документацію із землеустрою по складанню 
документів, що посвідчують власності на земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) загальною площею 0,0871 га Вороб'ю Василю Кириловичу за адресою: 
м. Корюківка, пров. Г. Костюк, 3 в адміністративних межах Корюківської 
міської ради.  
30.1. Передати Вороб'ю Василю Кириловичу безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,0871 га, 
кадастровий номер 7422410100:01:001:1089 по пров. Г. Костюк, 3,        
м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, пров. Г. Костюк, 3, 
ідентифікаційний  номер  – 1534542592. 
31. Затвердити технічну документацію із землеустрою по складанню 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 



споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,1000 га Носаченку Сергію 
Віталійовичу за адресою: м. Корюківка, вул. Братчикова, 60 в адміністративних 
межах Корюківської міської ради.  
31.1. Передати Носаченку Сергію Віталійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 
0,1000 га, кадастровий номер 7422410100:01:001:1094 по вул. Братчикова, 60,        
м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. Братчикова, 60, 
ідентифікаційний  номер  – 3066203495. 
32. Затвердити технічну документацію із землеустрою по складанню 
документів, що посвідчують власності на земельну ділянку для ведення 
особистого селянського господарства загальною площею 0,0392 га Менському 
Івану Борисовичу за адресою: м. Корюківка, вул. Пушкіна, 33 в 
адміністративних межах Корюківської міської ради.  
32.1. Передати Менському Івану Борисовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку для ведення особистого селянського господарства загальною площею 
0,0392 га, кадастровий номер 7422410100:01:001:1093 по вул. Пушкіна, 33,        
м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. Пушкіна, 33, 
ідентифікаційний  номер  – 1296806096.      
33. Затвердити технічну документацію із землеустрою по складанню 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га Кисіль Ніні Федорівні за 
адресою: м. Корюківка, вул. Нова, 11 в адміністративних межах Корюківської 
міської ради.  
33.1. Передати Кисіль Ніні Федорівні безоплатно у власність земельну ділянку 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, кадастровий номер 
7422410100:01:003:0997 по вул. Нова, 11, м. Корюківка. Зареєстрована за 
адресою: м. Корюківка, вул. Бібліотечна, 28, ідентифікаційний  номер  – 
2866218464.         
34. Затвердити технічну документацію із землеустрою по складанню 
документів, що посвідчують власності на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) площею 0,1000 га Костюку Андрій Михайлович за адресою:        
м. Корюківка, вул. Колгоспна, 94 в адміністративних межах Корюківської 
міської ради.  
34.1. Передати Костюку Андрію Михайловичу безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1095 по вул. Колгоспна, 94, м. Корюківка. Зареєстрований за 
адресою: м. Корюківка, вул. Бібліотечна, 28, ідентифікаційний  номер  – 
2413314017.         
35. Затвердити технічну документацію із землеустрою по складанню 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для 



будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,0566 га Горбунову Віктору 
Анатолійовичу за адресою: м. Корюківка, вул. Гоголя, 17 в адміністративних 
межах Корюківської міської ради.  
35.1. Передати Горбунову Віктору Анатолійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0566 га, 
кадастровий номер 7422410100:01:003:0996 по вул. Гоголя, 17, м. Корюківка. 
Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Гоголя, 17, ідентифікаційний  
номер  – 2309320530.         
36. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки Карпенко 
Марії Іларіонівні для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  площею 0,1000 га та для 
ведення особистого селянського господарства  площею 0,0500 га за адресою:   
м. Корюківка, вул. К. Марса, 49 в адміністративних межах Корюківської міської 
ради.  
36.1. Передати Карпенко Марії Іларіонівні безоплатно у власність земельні 
ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1279 та для ведення особистого селянського господарства 
загальною площею 0,0500 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:1280 по 
вул. К. Марса, 49 м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка,        
вул. К. Марса, 49, ідентифікаційний номер  – 16844104901.                                             
37.  Внести зміни до рішення виконкому Корюківської міської ради  від 28 
грудня 1999 року за №332 затвердженого рішенням 12 сесії Корюківської 
міської ради 24 скликання від 26 грудня 2003 року в частині передачі 
безоплатно Мехеденко Євгенії Василівні у приватну власність земельну ділянку 
0,10 га по вул. Вокзальна, 5 для обслуговування житлового будинку і 
господарських будівель, виклавши дану частину рішення в новій редакції, а 
саме: 
- надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку 
для будівництва і обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,0710 га Мехеденко Євгенії Василівні, 
вул. Вокзальна, 5, м. Корюківка.   
38.  Внести зміни до п. 1 рішення 13 сесії Корюківської міської ради 2 
скликання від 11.09.1997 р. "Про приватизацію земельних ділянок" в частині 
передачі безкоштовно в приватну власність надані земельні ділянки по 
фактичному обміру згідно раніше виданих земельно-облікових документів 
площею до 0,10 га для обслуговування житлових будинків, господарських 
будівель Марченку Михайлу Іллічу – 0,06 га по вул. Петровського, 26, 
виклавши дану частину рішення в новій редакції, а саме: 
- надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку 



для будівництва і обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,0786 га гр. Марченку 
Михайлу Іллічу по вул. Петровського, 26, м. Корюківка.   
39.  Внести зміни до рішення 18 сесії Корюківської міської ради 22 скликання 
від 26 грудня 1997 р. "Про приватизацію земельних ділянок" в частині передачі 
безкоштовно в приватну власність Лавренко Людмилі Феодосіївні земельну 
ділянку 0,07 га для обслуговування житлового будинку та господарських 
будівель по вул. Радянській,5, виклавши дану частину рішення в новій редакції, 
а саме: 
- надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку 
для будівництва і обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,0785 га Лавренко Людмилі 
Феодосіївні по вул. Радянська, 5, м. Корюківка. 
40. Внести зміни до рішення 11 сесії Корюківської міської ради 24 скликання 
від 30 жовтня 2003 р. в частині передачі безоплатно у власність Василенко 
Тамарі Гнатівні земельну ділянку по вул. Вокзальній, 104, площею 0,1356 га 
для ведення селянського господарства, виклавши дану частину рішення в новій 
редакції, а саме: 
- надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку 
для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,1395 га 
гр. Василенко Тамарі Гнатівні по вул. Вокзальна, 104, м. Корюківка.   
41.  Внести зміни до п. 1 рішення виконкому Корюківської міської ради від 26 
листопада 1999 року №302 "Про приватизацію земельних ділянок" 
затвердженого рішенням 12 сесії Корюківської міської ради 24 скликання від 26 
грудня 2003 року в частині передачі безкоштовно у приватну власність раніше 
надані земельні ділянки згідно земельно-облікових документів по фактичному 
обміру на час оформлення Державного акту для обслуговування житлових 
будинків та господарських приміщень, площею до 0,10 га: Вороб'ю Василю 
Кириловичу -0,09 га по вул. 13 Жовтня, 31, виклавши дану частину рішення в 
новій редакції, а саме: 
- надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку 
для будівництва і обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,0871 га Вороб'ю Василю 
Кириловичу по пров. Г. Костюк, 3, м. Корюківка.   
42. Внести зміни до п. 2 рішення 22 сесії Корюківської міської ради 2 
скликання від 19.03.1998 р. "Про приватизацію земельних ділянок" в частині 
передачі безкоштовно в приватну власність надані земельні ділянки для 
особистого селянського господарства Менському Івану Борисовичу – 0,05 га по 
вул. Пушкіна, 33, виклавши дану частину рішення в новій редакції, а саме: 
- надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку 



для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,0392 га 
Менському Івану Борисовичу по вул. Пушкіна, 33, м. Корюківка.   
43. Внести зміни до п. 54 та 54.1 рішення тринадцятої сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання від 25 жовтня 2012 року "Про приватизацію 
земельних ділянок" виклавши дані пункти в новій редакції, а саме: 
"54. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,0028 га для будівництва індивідуального гаражу Космачу Федору 
Івановичу за адресою: м. Корюківка, вул. Франка, гараж №59, в 
адміністративних межах Корюківської міської ради. 
54.1 Передати Космачу Федору Івановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0028 га для будівництва індивідуального гаражу 
№7422410100:01:002:1191, по вул. Франка, гараж №59, м. Корюківка. 
Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. Дудка, 98, ідентифікаційний 
номер – 1863231416",− замість вул. Кошового, гараж № 59. 
44. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 
 
 
Міський голова                                                                            І. В. Матюха 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(сімнадцята сесія шостого скликання) 
 
14 березня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про прийняття та  
передачу газопроводу 
 
 Розглянувши заяву жителя м. Корюківка Борисенка Володимира 
Петровича  про прийняття в міську комунальну власність та звернення 
Корюківського УГГ ПАТ  «Чернігівгаз» щодо передачі на баланс та для 
обслуговування газопроводу низького тиску по 1 пров. Л.Українки (від 
житлового будинку № 33 до житлового будинку № 37), враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 
благоустрою, надзвичайних ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, 
зв’язку та контролю за використанням об’єктів комунальної власності та 
приватизацією, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні", 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Прийняти в міську комунальну власність закінчений будівництвом 
газопровід низького тиску по 1-му пров. Л.Українки від житлового будинку    
№ 33 до житлового будинку № 37, протяжністю 61 м, вартістю 14973 грн., 
введеного в експлуатацію в 2012 році. 
 
2. Передати на баланс та обслуговування ПАТ "Чернігівгаз" газопровід згідно 
п. 1 даного рішення. 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 
з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, надзвичайних 
ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та контролю 
використанням об’єктів комунальної власності за приватизацією. 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(сімнадцята сесія шостого скликання) 
 
 
14 березня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про розподіл вільного залишку 
 
    Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
планування соціально-економічного, культурного розвитку міста, бюджету, 
фінансів, обліку та цін згідно ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування  в Україні», ст. 14-15 та ст.78 Бюджетного Кодексу України, 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Розподілити вільний залишок загального фонду міського бюджету на 2013 
рік, що утворився станом на 01 січня 2013 року в сумі 345148 грн. на 
фінансування видатків по КТВКВ: 
 
010116 Органи місцевого самоврядування  
на  погашення  зареєстрованої заборгованості минулого року −  57125грн. 
 
070101 Дошкільні заклади освіти 
на  погашення зареєстрованої заборгованості минулого року –  10374 грн. 
 
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ  
на  погашення зареєстрованої заборгованості минулого року − 35041грн. 
 
100400 Підприємства і організації комунальної власності 
на виплату субвенції на утримання в чистоті об’єктів благоустрою –        
232224 грн. 
 
110103 Філармонії,музичні колективи  та інші заходи та заклади культури 
на  погашення зареєстрованої заборгованості минулого року – 9556 грн. 
091209 Фінансова підтримка громадським організаціям ветеранів та інвалідів 



на  погашення зареєстрованої заборгованості минулого року – 828 грн. 
 
2. Розподілити  вільний залишок спеціального фонду міського бюджету  на    
2013 рік, що утворився  станом  на 01 січня 2013 року: 
 
- по бюджету розвитку на суму 1227427 грн. на фінансування видатків по 
КТВКВ:    
 
010116 Органи місцевого самоврядування   
на придбання частини офісного приміщення − 241255 грн. 
на придбання мультимедійного обладнання − 20572 грн. 
    
070101 Дошкільні заклади освіти   
на  погашення зареєстрованої заборгованості минулого року − 8106 грн. 
 
100203 Благоустрій міст,сіл,селищ  
на капітальний ремонт дамби по вул. Бульварній − 303252 грн. 
  
100400 Підприємства і організації комунальної власності 
на погашення зареєстрованої заборгованості минулого року − 12988 грн. 
 
100102 Капітальний ремонт житлового фонду  
для оплати робіт по ремонту даху по вул. Шевченка, 44 − 81580 грн. 
 
110103 Філармонії,музичні колективи та інші заходи та заклади культури 
на придбання  новорічної ялинки для міської площі − 90000 грн. 
 
150101 Капітальні вкладення 
на погашення зареєстрованої заборгованості минулого року − 17674 грн. 
на будівництво кладовища − 452000 грн. 
 
- по фонду охорони навколишнього середовища на фінансування видатків   
 
КТВКВ 240604 Фонд охорони навколишнього середовища 
на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, 
оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів 

міського сміттєзвалища − 20000 грн. 
на  прибирання стихійних сміттєзвалищ − 10000 грн. 
очищення  русел від дерев,  що потрапили до них внаслідок проходження   
весняних   повеней − 21900грн. 
 
- кошти, що спрямовуються на утримання доріг 
  



КТВКВ 170703 Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та утримання автомобільних доріг         
на погашення зареєстрованої заборгованості минулого року − 90501 грн. 
на поточний ремонт доріг − 35747 грн. 
 
- цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування 
 
КПК 240900 Цільові фонди 
на фінансування поточних потреб міської ради − 1452 грн.  
 
3 .Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань планування соціально-економічного, культурного розвитку міста, 
бюджету, фінансів, обліку та цін. 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
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