
                                                                                                                           
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(двадцята сесія шостого скликання) 

 
 
15 жовтня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження звіту про виконання  
міського бюджету Корюківською міською 
радою за 1 півріччя 2013 року  
 
      Розглянувши рішення виконкому Корюківської міської ради від 22.08.2013 
№ 160 "Про затвердження звіту про виконання міського бюджету 
Корюківською міською радою за 1 півріччя 2013 року", керуючись ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 

    1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2013 року: 
 
- по  доходах у сумі 5094199,41  грн., в тому числі по доходах загального 
фонду міського бюджету у сумі 3708405,19 грн. та спеціального фонду 
міського бюджету у сумі 1385794,22 грн. (додаток 1); 
 
- по видатках у сумі 4569717,09 грн., а саме: по видатках загального фонду у 
сумі 3886374,81 грн. та спеціального фонду міського бюджету у сумі 
683342,28 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 
 

(двадцята сесія шостого скликання) 
 
15 жовтня 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 1, 2, 4, 8 рішення викласти новій редакції:  
 
«1. Встановити загальний обсяг доходів бюджету на 2013 рік в сумі        
10695,1 тис. грн. 
 Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі        
8598,9 тис. грн., спеціального фонду бюджету 2096,2 тис. грн., у тому числі 
бюджету розвитку 1500,0 тис. грн. (додаток №1).» 
 
«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2013 рік у сумі 
12447,3 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 
8944,0 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 3503,3 тис. грн. за 
тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів 
(додаток № 2). 
 Встановити розмір внутрішнього фінансування міського бюджету по 
загальному фонду у сумі 345148,00 грн., по спеціальному фонду у сумі 



1407027,00 грн. за рахунок залишків коштів, що склалися на 01.01.2013 року 
(додаток №6).»  
 
«4.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів(додаток №3) на 2013 рік:  
- коштів, що передаються до районного бюджету у сумі 1584906,00 грн.; 
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах у сумі 122385,00 грн.; 
- додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової 
забезпеченості місцевих бюджетів за перемогу у щорічному обласному 
конкурсі «Краща сільська, селищна, міська рада» – 60000,00 грн.; 
- інша субвенція на проведення ремонтно-реставраційних робіт групи 
братських та поодиноких могил учасників громадянської та Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 р.р. у м. Корюківка - 55000,00 грн.» 
 
«8.Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію 
державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 3847141,00 грн. 
(додаток №5).» 
 
1.2. Доповнити рішення шістнадцятої сесії Корюківської міської ради шостого 
скликання від 10.01.2013 року «Про міський бюджет на 2013 рік» п. 9 та п. 10: 
 
«9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право 
виконавчому комітету міської ради отримувати у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України: 
- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, 
пов’язаних із забезпеченням захищених статей видатків загального фонду, в 
межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного 
казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за 
користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного 
бюджетного періоду;  
- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному 
періоді розрахункових обсягів кошика доходів міського бюджету, визначених у 
Законі України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", за рахунок 
коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без 
нарахування відсотків за користування цими коштами.» 
 

«10. Надати право виконавчому комітету Корюківської міської ради: 
1) проводити перерозподіл видатків за загальним та спеціальним фондом у 
межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 
бюджетних коштів з наступним затвердженням Корюківською міською радою. 
2) приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з 
державного бюджету у період між сесіями Корюківської міської ради з 
наступним внесенням змін до рішення про міський бюджет.» 



1.3. Пункти 9, 10, 11, 12 рішення шістнадцятої сесії Корюківської міської ради 
шостого скликання від 10 січня 2013 року «Про міський бюджет на 2013 рік» 
вважати відповідно пунктами 11, 12, 13, 14. 
      
1.4. Додатки 1, 2, 3, 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 
 

(двадцята сесія шостого скликання) 
 
 
15 жовтня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про звернення до Корюківської 
районної ради та районної 
державної адміністрації 
 
 Заслухавши інформацію міського голови Матюхи І.В. та начальника 
фінансово-господарського відділу Кіктєвої І.Л. щодо перспектив виконання 
дохідної частини міського бюджету на 2013 рік та розглянувши матеріали 
надані до Корюківської міської ради на звернення до районної ради та районної 
державної адміністрації, яке було прийняте на дев’ятнадцятій позачерговій сесії 
Корюківської міської ради шостого скликання від 16.07.2013 року, міська рада 
констатує, що очікуване невиконання річних показників міського бюджету за 
розрахунками районного фінансового управління здійсненого станом на 
01.08.2013 р. складає 544,5 тис. грн., із них податку з доходів фізичних осіб, 
який є основним − 416,1 тис. грн. Згідно розрахунку фінансово-господарського 
відділу міської ради здійсненого станом на 01.10.2013 р. недоотримання 
доходів по результатам роботи за поточний рік може скласти 1041,5 тис. грн., з 
них доходів, які враховуються при обчисленні міжбюджетних трансфертів − 
860,7 тис. грн. 
 Дана проблема виникла у зв’язку з тяжкою економічною ситуацією, що 
склалась на даний час і міська рада не в змозі вплинути на поліпшення ситуації 
щодо збільшення доходів першого кошика міського бюджету до рівня 
запланованих. Обсяги доходів першого кошика на поточний рік відповідно до 
Бюджетного кодексу України були доведені міській раді Корюківською 
районною державною адміністрацією. 
 Сума недоотриманих доходів є значною для бюджету міста і становить 
під загрозу можливість фінансування дошкільних навчальних закладів майже 
на два місяці. Разом з тим, відповідно до рішення Корюківської районної ради 
від 27 грудня 2012 року "Про районний бюджет на 2013 рік" затверджено 
щоденний норматив відрахувань з бюджету міської ради до районного бюджету 



на рівні 30,154 %, але даний відсоток не враховує примінення коефіцієнта для 
зменшення вилучення з міського бюджету. Таким чином з першого кошика 
міського бюджету надлишково вилучено до районного бюджету за 9 місяців 
поточного року 156996 грн. За таких умов міська рада самостійно вирішити 
питання дофінансування дитячих садків не буде мати можливості. 
 Враховуючи вищевикладене та керуючись ч. 1 ст. 18, ст. 26, 61, 62 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", ч. 5, 7 ст. 7, ч. 2 ст. 81 
Бюджетного кодексу України, 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 Просити Корюківську районну раду та районну державну адміністрацію 
надати міській раді дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості 
дошкільних навчальних закладів в сумі 860 тис. грн. за напрямом 
використання: 
- часткова компенсація втрат доходів, у зв’язку з невиконанням обсягів доходів 
бюджету, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, а 
також зміною протягом бюджетного року базових показників, врахованих у 
розрахунку індексу податкоспроможності. 
 
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 
 

(двадцята сесія шостого скликання) 
 
 
15 жовтня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до рішення 
шістнадцятої сесії Корюківської міської ради 
шостого скликання від 10.01.2013 року 
"Про затвердження міської Програми 
розвитку житлово-комунального господарства 
та благоустрою населених пунктів  
Корюківської міської ради на 2013 рік" 
 
 Розглянувши подання прокуратури Корюківського району про усунення 
порушень вимог законодавства про атмосферне повітря № 86 вих-13, 
враховуючи рекомендації постійної комісії 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, керуючись ч. 1. ст. 6 Закону України 
"Про охорону навколишнього природного середовища", ст. 27 Закону України 
"Про охорону атмосферного повітря", ст. 11 Закону України "Про екологічну 
мережу України", 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 10.01.2013 року "Про затвердження міської Програми 
розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених 
пунктів Корюківської міської ради на 2013 рік", а саме доповнити Програму        
п. 4.4. такого змісту: 
"4.4. Охорона атмосферного повітря: 
- міській раді проводити контроль за виконанням обов’язків підприємств, 
установ, організацій, та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності щодо 
охорони атмосферного повітря; 



- за поданням обласної державної адміністрації та центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та 
епідемічного благополуччя населення, з урахуванням особливостей екологічної 
ситуації населеного пункту міська рада може додатково встановити перелік 
забруднюючих речовин, за якими здійснюється регулювання їх викидів на 
відповідній території; 
- за поданням обласної державної адміністрацій та центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та 
епідемічного благополуччя населення, міській раді, у разі перевищення 
нормативів екологічної безпеки, на території м. Корюківка затвердити 
відповідно до законодавства програму оздоровлення атмосферного повітря, 
здійснити заходи щодо зменшення забруднення атмосферного повітря. 
 Фінансування заходів, вказаних в цьому пункті, проводити за рахунок 
коштів, не використаних під час виконання інших пунктів Програми." 
 
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 
 

(двадцята сесія шостого скликання) 
 
 
15 жовтня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про прийняття в міську  
комунальну власність об’єктів  
та передачу їх в господарське  
відання Корюківської ЖЕК 
 
 Розглянувши рішення Корюківської районної ради від 26 червня 2013 
року "Про передачу об’єктів права спільної власності територіальних громад 
міста, селища та сіл Корюківського району у міську комунальну власність", 
враховуючи рекомендації постійної комісії 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 та рішення вісімнадцятої сесії 
Корюківської міської ради шостого скликання від 27 травня 2013 року "Про 
прийняття  в міську комунальну власність майна (нежитлових приміщень), по 
вул. Г.Костюк, 16, м. Корюківка", керуючись Законом України "Про передачу 
об’єктів права державної та комунальної власності", ст. 26, 60 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Прийняти безоплатно передане із спільної власності територіальних громад 
міста, селища та сіл Корюківського району в міську комунальну власність 
майно (нежитлові будівлі) колишнього райсількомунгоспу), що знаходиться за 
адресою: м. Корюківка, вул. Г.Костюк, 16 (додаток 1) та затвердити їх вартість, 
визначену відповідно до звіту про оцінку майна (додається). 
 
2. Включити до Переліку майна міської комунальної власності цілісний 
майновий комплекс, призначений для розміщення бази Корюківської ЖЕК, 
вартістю 460764 грн. 51 коп., розміщений по вул. Г.Костюк, 16, м. Корюківка. 



 
3. Передати в господарське відання та до статутного фонду Корюківської ЖЕК 
цілісний майновий комплекс, зазначений в п. 2 цього рішення. 
 
4. Корюківській ЖЕК Корюківської міської ради (Полях М.Ф.), начальнику 
фінансово-господарського відділу Корюківської міської ради Кіктєвій І.Л. 
здійснити заходи з прийняття-передачі вищезазначеного майна та включення 
його до статутного фонду підприємства. 
 
5. Контроль за виконанням цього 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               Додаток 1 
                                                                               до рішення 20 сесії Корюківської міської ради  
                                                                               6 скликання "Про прийняття в міську  
                                                                               комунальну власність об’єктів та передачу їх в  
                                                                               господарське відання Корюківської ЖЕК" 
                                                                               від 15.10.2013 р. 
 

 
П Е Р Е Л І К 

майна, яке приймається до міської комунальної власності  
та інформація про нього 

 
№ з/п Назва об’єкта Номер об’єкта Загальна 

площа (м. кв.) 
Оціночна 

вартість (грн.)
1 Адмінбудівля 1 А 176,1 171257,25 
2 Будівля пилорами 1 Б 115,2 41990,40 
3 Столярний цех 1 В 260,3 94879,35 
4 Гараж 1 Г 312,9 114052,05 
5 Прохідна 1 Д 8,1 6751,35 
6 Паркан (дощатий) − довжина −  

260 м 
28123,36 

7 Ворота (металеві) − 5 2382,21 
8 Замощення асфальтове − 10 1328,54 
 
Всього вартість цілісного майнового комплексу: 460764,51 грн. 
 
 
 
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 
 

(двадцята сесія шостого скликання) 
 
 
15 жовтня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про прийняття в міську  
комунальну власність майна 
 
 Розглянувши звернення Корюківської житлово-експлуатаційної контори 
Корюківської міської ради щодо необхідності прийняття в міську комунальну 
власність двох містків, які знаходяться в парку за автостанцією м. Корюківки з 
метою можливості підтримання їх в належному технічному стані, враховуючи 
рекомендації постійної комісії 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, керуючись ст. 26, 60 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Прийняти в міську комунальну власність паркові містки в кількості дві 
одиниці, вартістю 7582 грн. (згідно звіту про оцінку майна (додається)), які 
розміщені в лісопарковій зоні по вул. Вокзальній, 8, м. Корюківки та включити 
їх до переліку майна міської комунальної власності. 
 
2. Фінансово-господарському відділу Корюківської міської ради (Кіктєва І.Л.) 
здійснити прийняття майна у власність та на баланс відповідно до вимог 
чинного законодавства. 
 
3. Контроль за виконанням цього 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 
 

(двадцята сесія шостого скликання) 
 
15 жовтня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про передачу майна міської  
комунальної власності у спільну 
власність територіальних громад 
міста, селища та сіл Корюківського району 
 
 Розглянувши рішення Корюківської районної ради від 27 вересня 2013 
року "Про надання згоди на прийняття майна у спільну власність 
територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського району", 
враховуючи рекомендації постійної комісії 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, керуючись Законом України "Про 
передачу об’єктів права державної та комунальної власності", ст. 26, 60 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Передати безкоштовно з міської комунальної власності у спільну власність 
територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського району для 
забезпечення діяльності районного трудового архіву індивідуально визначене 
майно: 
- стелаж великий − вартістю 9500 грн., інвентарний № 1064005; 
- стелаж малий − вартістю 5000 грн., інвентарний № 1064006. 
 
2. Начальнику фінансово-господарського відділу (головному бухгалтеру) 
Корюківської міської ради Кіктєвій І.Л. забезпечити здійснення заходів, 
пов’язаних з передачею майна, зазначеного в п. 1 цього рішення, в порядку, 
передбаченому чинним законодавством України. 
 



3.  Контроль за виконанням цього 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 
 

(двадцята сесія шостого скликання) 
 
 
15 жовтня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про передачу майна  
міської комунальної власності  
Корюківській ЖЕК 
 
 Розглянувши звернення Корюківської житлово-експлуатаційної контори 
щодо передачі майна міської комунальної власності, враховуючи рекомендації 
постійної комісії 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, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні" 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс та в оперативне 
управління Корюківської житлово-експлуатаційної контори 
- системний блок BRAINS інвентарний № 10420151; 
- ксерокс KMA CANON P-6512 інвентарний 1042013. 
 
2. Фінансово-господарському відділу міської ради (Кіктєва І.Л.) здійснити 
передачу майна у відповідності до вимог чинного законодавства України. 
 
3. Контроль за виконанням цього 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 
 

(двадцята сесія шостого скликання) 
 
15 жовтня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про надання дозволу на 
приватизацію квартири 
 
 Розглянувши звернення Криворучка А.М. щодо надання дозволу на 
приватизацію службової квартири, що знаходиться за адресою: м. Корюківка, 
вул. Шевченка, 56, кв. 24, яка на даний час перебуває в міській комунальній 
власності, враховуючи вимогу п. 4 рішення п’ятнадцятої сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання від 21.12.2012 року "Про прийняття квартири в 
міську комунальну власність" стосовно приватизації квартири виключно за 
дозволом сесії Корюківської міської ради, а також рекомендації постійної 
комісії 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, керуючись ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Надати дозвіл Криворучку Андрію Миколайовичу на приватизацію 
службової квартири № 24 по вул. Шевченка, 56, м. Корюківка, розподіленої для 
забезпечення житлом працівників прокуратури Корюківського району. 
2. Органу приватизації (Биков О.М.) видати розпорядження про приватизацію 
квартири згідно п. 1 даного рішення. 
3. Корюківській ЖЕК (Полях М.Ф.) виключити із статутного фонду квартиру, 
вказану в п. 1 даного рішення та внести відповідні зміни до Статуту 
підприємства. 
4. Контроль за виконанням цього 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 
 

(двадцята сесія шостого скликання) 
 
 
15 жовтня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про надання пільги по орендній  
платі за договором оренди майна  
міської комунальної власності  
 
 Розглянувши звернення ФОП Грося Артема Юрійовича щодо надання 
пільги по сплаті орендної плати, враховуючи рекомендації постійної комісії 
міської ради з питань планування, соціально – економічного, культурного 
розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін, а також те, що орендар малих 
архітектурних форм не буде здійснювати підприємницької діяльності в 
орендованих приміщеннях по вул. Вокзальній в парку за автостанцією в період 
з 01.10.2013 р. по 01.05.2014 р., вкладає в поліпшення майна міської 
комунальної власності більше 2 тис. грн. в рік та виконує функції з охорони 
майна, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Надати пільгу по орендній платі ФОП Гросю Артему Юрійовичу з 1 жовтня 
2013 року по 1 травня 2014 року та встановити орендну плату в розмірі 10% від 
розрахованої вартості. 
 
2. Фінансово – господарському відділу Корюківської міської ради (Кіктєва І.Л.) 
забезпечити укладення додаткової угоди до договору оренди майна міської 
комунальної власності із користувачем згідно вимог чинного законодавства. 
 
3. Контроль за виконанням 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 
 

(двадцята сесія шостого скликання) 
 
 
15 жовтня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження Положення  
про міські стипендії обдарованим 
дітям м. Корюківки 
 
 Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, сім’ї та молоді щодо 
нагородження стипендіями міської ради особливо обдарованих дітей міста, 
керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Затвердити Положення про міські стипендії обдарованим дітям м. Корюківки 
(додається). 
 
2. Фінансово-господарському відділу (Кіктєва І.Л.) при формуванні міського 
бюджету передбачити кошти на виплату стипендій обдарованим дітям        
м. Корюківки. 
 
3. Рішення двадцять другої сесії Корюківської міської ради п’ятого скликання 
від 24.02.2009 року "Про затвердження міської Програми "Стипендія для 
особливо обдарованих дітей Корюківської школи мистецтв" та Положенн6я про 
міські стипендії обдарованим дітям Корюківської школи мистецтв" вважати 
таким, що втратило чинність. 
 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 
з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, сім’ї та молоді. 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
                                                                                                  



                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                 рішенням двадцятої сесії 
                                                                                                 Корюківської міської ради 
                                                                                                 шостого скликання від 15.10.2013 р.  
 
 

ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО МІСЬКІ СТИПЕНДІЇ ОБДАРОВАНИМ ДІТЯМ м. КОРЮКІВКИ 

 
 Стипендії призначаються за рішенням виконавчого комітету 
Корюківської міської ради на підставі подання директора школи за 
погодженням з відділом освіти або відділом культури і туризму Корюківської 
райдержадміністрації особливо обдарованим учням загальноосвітніх шкіл міста 
та Корюківської школи мистецтв, які є переможцями та призерами обласних та 
всеукраїнських конкурсів та олімпіад. 
  
 Стипендії виплачуються в межах коштів, передбачених бюджетом міської 
ради один раз на рік в вересні місяці за підсумками навчального року. 
 

На розгляд подаються такі документи: 
 

1. Клопотання навчального закладу про призначення стипендії, погоджене: 
- для загальноосвітніх шкіл − відділом освіти Корюківської РДА; 
- для школи мистецтв − відділом культури та туризму Корюківської РДА. 
2. Характеристика на претендента міської стипендії від керівництва школи. 
3. Копії документів, які підтверджують звання переможців та призерів. 

 
 Виконавчий апарат міської ради у встановлений чинним законодавством 
термін розглядає подані документи, після чого подає на розгляд виконавчого 
комітету міської ради відповідний проект рішення. 
  
 Прізвища стипендіатів оприлюднюються через засоби масової інформації 
та на офіційному веб-порталі Корюківської міської ради. 
 
 Стипендія вручається міським головою в урочистій обстановці під час 
святкування Дня міста. 
 
 
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 
 

(двадцята сесія шостого скликання) 
 
 
15 жовтня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження рішень 
виконкому Корюківської  
міської ради  
 
 Керуючись ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 

міська рада в и р і ш и л а :  
 

 Затвердити рішення виконкому Корюківської міської ради про надання 
матеріальної допомоги згідно з додатком. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       Додаток  
                                                                                       до рішення двадцятої сесії 
                                                                                       Корюківської міської ради  
                                                                                       шостого скликання  
                                                                                       від 15 жовтня 2013 р. 
 

 
ПЕРЕЛІК 

рішень виконавчого комітету 
про надання матеріальної допомоги 

 
  
Номер, дата 
прийняття 

Назва рішення 

№ 159 
25.07.2012 

Про надання матеріальної допомоги Ваніну О.М. 

№ 236 
22.11.2012 

Про надання матеріальної допомоги Кугук К.П. 

№ 257 
12.12.2012 

Про надання матеріальної допомоги Гавриленку О.І. 

№ 19 
17.01.2013 

Про надання матеріальної допомоги Патенок В.К. 

№ 110 
24.05.2013 

Про надання матеріальної допомоги Балій Г.М., Хомко Т.Л. 

№ 151 
23.07.2013 

Про надання матеріальної допомоги Рубан К.Н., Пархоменко О.А.

№ 180 
22.08.2013 

Про надання матеріальної допомоги Корюці Г.Й. 

 
 
 
 

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 
 

(двадцята  сесія шостого  скликання) 
 
15 жовтня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до рішення 
дванадцятої сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання 
від 27.07.2012 року "Про надання 
дозволу міському голові на  
укладання трудового договору" 
  
 З метою стабільної роботи виконавчого апарату міської ради щодо 
забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, враховуючи 
рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування соціально-
економічного, культурного розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін, 
керуючись ст. 21, ст. 23, Кодексу законів про працю України,  п. 4 ст. 10 Закону 
України "Про службу в органах місцевого самоврядування", ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
міська рада в и р і ш и л а :  

 
1. Внести зміни до рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради 
шостого скликання від 27.07.2012 року "Про надання дозволу міському голові 
на укладання трудового договору", а саме п. 1 даного рішення викласти в новій 
редакції: 
"1. Надати дозвіл міському голові Матюсі І.В. на укладання строкового 
трудового договору (контракту) та тимчасове збільшення чисельності 
виконавчого апарату міської ради на одну одиницю за рахунок фонду оплати 
праці терміном з дня укладання договору до 11.01.2016 року." 
 
2. Дане рішення набуває чинності з дня його прийняття. 
 
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 



                                                                                                                                                                 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(двадцята сесія шостого скликання) 

 
 
15 жовтня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про приватизацію 
земельних ділянок 
 
 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 
земельних ділянок, інші матеріали, заслухавши висновки постійної комісії з 
питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись 
ст. 12, 79-1, 122 Земельного кодексу України, п. 3, 5, 6, 8, 9 розділу ІІ 
Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності", 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 встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право спільної 
сумісної власності Коломієць Антоніні Борисівні та Кугук Наталії Миколаївні 
площею 0,0742 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Кірова, 149-А, м. Корюківка. 
1.1. Передати Коломієць Антоніні Борисівні та Кугук Наталії Миколаївні 
безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,0742 га по вул. Кірова, 149-А, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1147, цільове призначення – для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстровані за  адресою: 
Коломієць Антоніна Борисівна вул. Кірова, 149-а, м. Корюківка, ідентифікацій 
номер 2306609403 та Кугук Наталія Миколаївна вул. Кірова, 149-А,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3004509200. 



2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку Овсюк Ніні 
Василівні для будівництва індивідуальних гаражів – 0,0028 га по        
вул. Кошового, гараж № 137, м. Корюківка. 
2.1. Передати Овсюк Ніні Василівні безоплатно у власність земельну ділянку 
для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0028 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1272 по вул. Кошового, гараж № 137, м. Корюківка, цільове 
призначення – для індивідуального житлового, гаражного і дачного 
будівництва, категорія земель – землі житлової та громадської забудови.  
Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Пушкіна, 30, ідентифікаційний 
номер - 2071016164. 
3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності 
Ортяшовій Світлані Миколаївні для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 га по вул. Франка, 
136, м. Корюківка. 
3.1. Передати Ортяшовій Світлані Миколаївні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  площею 0,1000 га, по вул. Франка, 136, м. Корюківка 
кадастровий номер 7422410100:01:002:1331, цільове призначення - для 
індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва, категорія земель 
– землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за  адресою:        
м. Корюківка, вул. Прорізна, 1-А, ідентифікаційний номер-2057412626. 
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності  
Пінченко Ірині Володимирівні для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0631 га по вул. Робітнича, 
40, м. Корюківка. 
4.1. Передати Пінченко Ірині Володимирівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,0631 га по вул. Робітнича, 40, м. Корюківка 
кадастровий номер 7422410100:01:003:0889, цільове призначення - для 
індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва, категорія земель 
– землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:        
м. Корюківка, вул. Робітнича, 40, ідентифікаційний номер - 2786204729. 
5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності 
Гарбузу Леоніду Івановичу для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 
га та для ведення особистого селянського господарства площею 0,1100 по        
вул. Куйбишева, 38, м. Корюківка. 
5.1. Передати Гарбузу Леоніду Івановичу безоплатно у власність земельні 
ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1021, цільове призначення - для індивідуального житлового, 



гаражного і дачного будівництва, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови; та для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,1100 га, кадастровий номер 7422410100:01:003:1022, цільове 
призначення - ведення особистого селянського господарства, садівництва, 
городництва, сінокосіння і випасання худоби, категорія земель – землі 
сільськогосподарського призначення. Зареєстрований за адресою:         
м. Корюківка, вул. Куйбишева, 38, ідентифікаційний номер - 2626906514. 
6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності  
Клименку Павлу Степановичу для гаражного будівництва – 0,0033 га по        
вул. Кошового, гараж № 199-А, м. Корюківка. 
6.1. Передати Клименку Павлу Степановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку для гаражного будівництва площею 0,0033 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1344 по вул. Кошового, гараж №199-А, м. Корюківка, 
цільове призначення – для гаражного будівництва, категорія земель – землі 
житлової та громадської забудови.  Зареєстрований за  адресою:  м. Корюківка, 
вул. Бульварна, 14, кв. 12, ідентифікаційний номер – 1305203494. 
7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності  
Мойсієнко Катерині Федотівні для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 га по        
вул. Піонерська, 43, м. Корюківка. 
7.1. Передати Мойсієнко Катерині Федотівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,1000 га по вул. Піонерська,43, м. Корюківка, 
кадастровий номер 7422410100:01:001:1145, цільове призначення - для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 
Зареєстрована за адресою: вул. Піонерська, 43, м. Корюківка, ідентифікаційний 
номер 0981307801. 
8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності  
Мойсієнко Катерині Федотівні для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,1500 га  по вул. Піонерська, 43, м. Корюківка. 
8.1. Передати Мойсієнко Катерині Федотівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,1500 га по 
вул. Піонерська, 43, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1146, 
цільове призначення – для ведення особистого селянського господарства, 
категорія земель – землі сільськогосподарського призначення. Зареєстрована за 
адресою: вул. Піонерська, 43, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 
0981307801. 
9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності  
Приходько Марині Володимирівні для будівництва  та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 га та для ведення 



особистого селянського господарства площею 0,1000 по вул. Маркса К., 37,        
м. Корюківка. 
9.1. Передати Приходько Марині Володимирівні безоплатно у власність 
земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,1000 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1337, цільове призначення - для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови; та для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,1000 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1338, цільове призначення - ведення особистого селянського 
господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення. 
Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. Бульварна, 2, кв. 7, 
ідентифікаційний номер - 2906305145. 
10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності  
Солохненко Уляні Степанівні  для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0600 га  по вул. Дудка, 40, 
м. Корюківка. 
10.1. Передати Солохненко Уляні Степанівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,0600 га по вул. Дудка, 40, м. Корюківка, 
кадастровий номер 7422410100:01:003:1027, цільове призначення - для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 
Зареєстрована за адресою: вул. Дудка, 40, м. Корюківка, ідентифікаційний 
номер 1204406526. 
11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності  
Солошенку Володимиру Валентиновичу для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 га  по        
вул. Дудка, 38, м. Корюківка. 
11.1. Передати Солошенку Володимиру Валентиновичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,1000 га по вул. Дудка, 38,        
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1028, цільове призначення 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 
Зареєстрований за адресою: вул. Дудка, 38, м. Корюківка, ідентифікаційний 
номер 1980608994. 
12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки Левченко Оксані Петрівні площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок 
земель запасу − земель не наданих у власність або постійне користування по 
вул. Колгоспна, 87/2,  м. Корюківка. 



12.1. Передати  Левченко Оксані Петрівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд за рахунок земель запасу − земель не наданих у власність або 
постійне користування по вул. Колгоспна, 87/2, м. Корюківка, площею  0,1000 
га, кадастровий номер 7422410100:01:001:1142, цільове призначення -  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, категорія земель - землі житлової та громадської забудови. 
Зареєстрована за адресою: вул. Колгоспна, 87/2, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 2839516404. 
13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності  
Бадурич Марії Олександрівні для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 га  по пров. Лесі 
Українки ІІ-му, 27,  м. Корюківка. 
13.1. Передати Бадурич Марії Олександрівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,1000 га по пров. Лесі України ІІ-му, 27,         
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1342, цільове призначення 
- для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 
Зареєстрована за адресою: ІІ пров. Л. Українки, 27, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 3100902985. 
14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документу, що посвідчує право власності на земельну ділянку Кугук Ніні 
Петрівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,1000 га  по  вул. Зелена, 26, м. Корюківка. 
14.1. Передати Кугук Ніні Петрівні земельну ділянку безоплатно у власність 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд  площею 0,1000 га по вул. Зелена, 26, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1018, цільове призначення – для індивідуального житлового, 
гаражного і дачного будівництва, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Зелена, 20, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 1552403247. 
15. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
спільну сумісну власність Мозолю Владиславу Анатолійовичу та Дягілевій 
Тамарі Петрівні площею 0,0733 га для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 5, м. Корюківка, за 
рахунок земель запасу − земель не наданих у власність або постійне 
користування. 
15.1. Передати Мозолю Владиславу Анатолійовичу та Дягілевій Тамарі 
Петрівні безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,0733 га по вул. Гагаріна,5 , м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1033, цільове призначення – для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 



земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстровані за  адресою: 
Мозоль Владислав Анатолійович: вул. Гагаріна, 5, м. Корюківка, ідентифікацій 
номер 2918510690 та Дягілева Тамара Петрівна: вул. Гагаріна, 5, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 1790610228. 
16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності  
Доропієнку Анатолію Івановичу для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 га по вул. Кошового, 
9,  м. Корюківка. 
16.1. Передати Доропієнку Анатолію Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,1000 га по вул. Кошового, 9,        
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1345, цільове призначення 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 
Зареєстрований за адресою: вул. Кошового, 9, м. Корюківка, ідентифікаційний 
номер 1726008610. 
17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності  
Маховику Петру Тимофійовичу для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0643 га  по        
пров. Горького, 34, м. Корюківка. 
17.1. Передати Маховику Петру Тимофійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,0643 га по пров. Горького, 34,        
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1346, цільове призначення 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 
Зареєстрований за адресою: пров. Горького, 34, м. Корюківка, ідентифікаційний 
номер 1806609599. 
18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності  
Фесько Галині Григорівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,0621 га  по вул. Першотравнева, 32,  
м. Корюківка. 
18.1. Передати Фесько Галині Григорівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,0621 га вул. Першотравнева, 32, м. Корюківка, 
кадастровий номер 7422410100:01:001:0950, цільове призначення - для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 
Зареєстрована за адресою: вул. Першотравнева, 32, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 2119510486. 
19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку Авраменко 



Олесі Михайлівні для ведення особистого селянського господарства площею 
0,1127 га по вул. Кірова, 32, м. Корюківка. 
19.1. Передати Авраменко Олесі Михайлівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,1127 га, 
кадастровий номер 7422410100:01:001:1053 по вул. Кірова, 32, м. Корюківка, 
цільове призначення – для ведення особистого селянського господарства, 
садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби, категорія земель – 
землі сільськогосподарського призначення. Зареєстрована за  адресою:        
м. Корюківка, вул. Кірова, 32, ідентифікаційний номер - 2780405422. 
20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності  
Аполон Наталії Миколаївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,0600 га  по  вул. Перемоги, 87,        
м. Корюківка. 
20.1. Передати Аполон Наталії Миколаївні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,0600 га по вул. Перемоги, 87, м. Корюківка, 
кадастровий номер 7422410100:01:001:1144, цільове призначення - для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 
Зареєстрована за адресою: вул. Перемоги, 87, м. Корюківка, ідентифікаційний 
номер 2383807561. 
21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності Ляпун 
Ганні Олександрівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,1000 га  по  вул. Жовтнева, 6,        
м. Корюківка. 
21.1. Передати Ляпун Ганні Олександрівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,1000 га по вул. Жовтнева, 6, м. Корюківка, 
кадастровий номер 7422410100:01:003:1024, цільове призначення – для 
індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва, категорія земель 
– землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:        
м. Краматорськ, вул. Паркова, 79, кв. 66, Донецька область, ідентифікаційний 
номер 1531713382. 
22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності 
Лисенко Наталії Володимирівні для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 га  по вул. Шевченка, 
136, м. Корюківка. 
22.1. Передати Лисенко Наталії Володимирівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,1000 га по вул. Шевченка, 136, м. Корюківка, 
кадастровий номер 7422410100:01:002:1334, цільове призначення – для 
індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва, категорія земель 



– землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою: І пров. 
Садовий, 1, ідентифікаційний номер 2737309969. 
23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності  
Мойсієнку Михайлу Олексійовичу для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0800 га по        
пров. Колгоспному, 1-му, 12, м. Корюківка. 
23.1. Передати Мойсієнку Михайлу Олексійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,0800 га по пров. Колгоспному, 1-му, 
12, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1151, цільове 
призначення - для будівництва, обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: І пров. Колгоспної, 12,         
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1966811710. 
24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право спільної 
сумісної власності Солдатихіній Агрипині Тихонівні та Солдатихіній Надії 
Миколаївні площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по        
вул. Перемоги, 69, м. Корюківка. 
24.1. Передати Солдатихіній Агрипині Тихонівні та Солдатихіній Надії 
Миколаївні безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,1000 га по вул. Перемоги, 69, м. Корюківка, кадастровий 
номер 7422410100:01:001:1140, цільове призначення – для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстровані за  адресою: 
Солдатихіна Агрипина Тихонівна: вул. Перемоги, 69, м. Корюківка, 
ідентифікацій номер 1123806484 та Солдатихіна Надія Миколаївна:        
вул. Перемоги, 69, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2303618229. 
25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності Метлі 
Олександру Петровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,1000 га по вул. Братчикова, 118,        
м. Корюківка. 
25.1. Передати Метлі Олександру Петровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,1000 га по вул. Братчикова, 118, м. Корюківка, 
кадастровий номер 7422410100:01:001:1150, цільове призначення - для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 
Зареєстрований за адресою: вул. Братчикова, 118, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 2527607633. 



26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право спільної 
сумісної власності Карасьову Юрію Валентиновичу та Карасьовій Ірині 
Григорівні площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Куйбишева, 42, м. Корюківка. 
26.1. Передати Карасьову Юрію Валентиновичу та Карасьовій Ірині Григорівні 
безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1000 га по вул. Куйбишева, 42, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1026, цільове призначення – для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстровані за  адресою: 
Карасьов Юрій Валентинович: вул. Куйбишева, 42, м. Корюківка, ідентифікацій 
номер 2323209459 та Карасьова Ірина Григорівна, вул. Куйбишева, 42,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2344408605. 
27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності 
Коненку Юрію Федоровичу для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 га по вул. Чапаєва, 
17, м. Корюківка. 
27.1. Передати  Коненку Юрію Федоровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,1000 га по вул. Чапаєва, 17, м. Корюківка, 
кадастровий номер 7422410100:01:001:1141, цільове призначення - для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 
Зареєстрований за адресою: вул. Чапаєва, 17, м. Корюківка, ідентифікаційний 
номер 2421708093. 
28. Затвердити Кожедубу Анатолію Григоровичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель не наданих 
у власність або постійне користування площею 0,0973 га за адресою: пров. Лесі 
Українки І-й, 14-Б, м. Корюківка. 
28.1. Передати Кожедубу Анатолію Григоровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,0973 га, по пров. Лесі Українки         
І-му, 14-Б, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1354, цільове 
призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: І пров. Л. Українки, 10,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2310109676. 
29. Затвердити Шатинському Миколі Васильовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що посвідчує право власності для будівництва та обслуговування 



жилого будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0766 га по        
вул. Гетьмана Сагайдачного, 11, м. Корюківка. 
29.1. Передати Шатинському Миколі Васильовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,0766 га по вул. Гетьмана 
Сагайдачного, 11, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1152, 
цільове призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, 
11, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2211910637. 
30. Затвердити Малишу Володимиру Леонідовичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель не наданих 
у власність або постійне користування загальною площею 0,1000 га за адресою: 
вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 20,  м. Корюківка. 
30.1. Передати Малишу Володимиру Леонідовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,1000 га, по        
вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 20, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1355, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:         
вул. Першотравнева, 20, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3126703352.               
31. 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 

 
(двадцята сесія шостого  скликання) 

 
 
15 жовтня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про надання земельних  
ділянок в оренду 
 

Розглянувши заяву громадян та додані матеріали, заслухавши висновки 
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури, 
будівництва,  керуючись ст. 12, 79-1, 122, 123, 142 Земельного Кодексу 
України, ст. 15, 21, 24, 25 Закону України "Про оренду землі", п. 3, 5, 6, 8, 9 
розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності", 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 встановлення меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), що посвідчують право оренди на 
земельну ділянку Тимошенкову Віталію Володимировичу загальною площею 
0,0947 га, для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських 
будівель і споруд по  пров. Лесі Українки ІІ-му, 9, м. Корюківка.   
1.1. Надати Тимошенкову Віталію Володимировичу, ідентифікаційний номер – 
1730622275, зареєстрований за адресою: вул. Советская, 68, с. Лобановка, 
Климовський район, Брянська область, Російська Федерація, в оренду земельну 
ділянку площею 0,0947 га для будівництва та обслуговування жилого будинку 
господарських будівель і споруд за адресою: пров. Лесі Українки ІІ-й, 9,        
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1323 терміном на 49 
(сорок дев'ять) років, цільове призначення - для індивідуального житлового, 
гаражного і дачного будівництва, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Встановити орендну плату у 3 (трикратному) розмірі 
земельного податку. Оформити договір оренди у встановленому законом 
порядку. 
2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), що посвідчують право оренди на 
земельну ділянку Летуті Вірі Віталіївні загальною площею 0,1000 га, для 



будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Горького, 50, м. Корюківка.   
2.1. Надати Летуті Вірі Віталіївні, ідентифікаційний номер – 2250818287, 
зареєстрована за адресою: вул. Ткаченка, 4, м. Корюківка, в оренду земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Горького, 50, м. Корюківка, 
кадастровий номер 7422410100:01:002:1353 терміном на 2 (два) роки, цільове 
призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Встановити орендну плату у 3 (трикратному) розмірі 
земельного податку. Оформити договір оренди у встановленому законом 
порядку. 
3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), що посвідчують право оренди на 
земельну ділянку Феську Анатолію Васильовичу загальною площею 0,1000 га, 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Колгоспна, 36, м. Корюківка.   
3.1. Надати Фесько Анатолію Васильовичу, ідентифікаційний номер – 
1773109012, зареєстрований за адресою: пров. Бульварний, 4, кв. 5,        
м. Корюківка, в оренду земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по        
вул. Колгоспна, 36, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1143 
терміном на 1 (один) рік, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Встановити орендну плату у 3 
(трикратному) розмірі земельного податку. Оформити договір оренди у 
встановленому законом порядку. 
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документу, що посвідчує право оренди на земельну ділянку Миснику Віталію 
Миколайовичу загальною площею 0,1464 га, для комерційного використання по 
вул. Дудка, 39-а, м. Корюківка.   
4.1. Надати Миснику Віталію Миколайовичу, ідентифікаційний номер – 
3077120898, зареєстрований за адресою: вул. Першотравнева, 30, м. Корюківка, 
в оренду земельну ділянку площею 0,1464 га для комерційного використання 
по вул. Дудка, 39-а, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:0788 
терміном на 49 (сорок дев'ять років) років, цільове призначення – для 
комерційного використання, категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Встановити орендну плату в розмірі 10 % (десять) відсотків від 
нормативно-грошової оцінки землі м. Корюківка. Оформити договір оренди у 
встановленому законом порядку. 
5. 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 
 

(двадцята сесія шостого скликання) 
 
 
15 жовтня 2013 року       
м. Корюківка 
 
Про дозвіл на виготовлення технічної  
документації із землеустрою щодо встановлення  
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  
 

Розглянувши заяви громадян та подані матеріали, заслухавши висновки 
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури, 
будівництва, керуючись ст. 12, 79-1, 116, 118, 120, 121, 122 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", п. 3, 5, 6, 8, 9 
розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності",  
 

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 посвідчують 
право власності на земельні ділянки громадянам: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): 
- Савченко Валентину Вікторовичу, зареєстрований за адресою: вул. Кірова, 
142, м. Корюківка, та Куленовій Аллі Вікторівні, зареєстрована за адресою:   
вул. Кірова, 142, м. Корюківка, площею 0,1000 га, у спільну сумісну власність 
земельну ділянку по вул. Кірова, 142, м. Корюківка. 
- Харченко Анастасії Титівні, зареєстрована за адресою: вул. Перемоги, 85,        
м. Корюківка, та Харченко Анні Іванівні, зареєстрована за адресою:        
вул. Перемоги, 85, м. Корюківка, площею 0,1000 га, у спільну сумісну власність 
земельну ділянку по вул. Перемоги, 85, м. Корюківка. 



- Нодю Федору Степановичу – орієнтовним розміром 0,0600 га, по        
вул. Лісова, 7, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Лісова, 7,        
м. Корюківка. 
- Кубрак Антоніні Миколаївні – орієнтовним розміром 0,0600 га, по пров. 
Колгоспному 1-му, буд. 16, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: І – й пров. 
Колгоспний, 16, м. Корюківка. 
- Авраменко Тетяні Михайлівні – орієнтовним розміром 0,1000 га,         
вул. Пролетарська, 31, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Кошового, 
68-а, м. Корюківка.  
- Титенку Михайлу Кириловичу – орієнтовним розміром 0,0600 га,         
вул. Прорізна, 4, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Прорізна, 4,        
м. Корюківка 
- Линник Валентині Петрівні – орієнтовним розміром 0,0600 га, по         
вул. Ткаченка, 39, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Ткаченка, 39,         
м. Корюківка. 
- Масюк Надії Федорівні – орієнтовним розміром 0,0600 га, по        
вул. Першотравнева, 38, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:        
вул. Першотравнева, 38, м. Корюківка. 
- Світко Вірі Вікторівні – орієнтовним розміром 0,0600 га, по         
вул. Кірова, 183а, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:  вул. Кірова,        
183-А, м. Корюківка. 
- Штиковій Христинії Миколаївні – орієнтовним розміром 0,0800 га, по        
вул. Маркса К., 45, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. К. Маркса, 45,    
м. Корюківка.  
- Клюю Віталію Миколайовичу – орієнтовним розміром 0,0600 га,        
по пров. Франка, 22, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:  вул. Франка, 
132, м. Корюківка. 
- Клименко Тамарі Миколаївні – орієнтовним розміром 0,1000 га, по         
вул. Гоголя, 6, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Гоголя, 9,        
м. Корюківка. 
- Щербині Олександру Петровичу – орієнтовним розміром 0,1000 га, по         
вул. Чапаєва, 20, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Чапаєва, 20,        
м. Корюківка. 
- Чурупченку Михайлу Івановичу – орієнтовним розміром 0,1000 га, по         
вул. Незалежності, 57, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: пров. 
Бульварний, 1-а, кв. 50, м. Корюківка. 
- Пастух Лідії Тарасівні – орієнтовним розміром 0,0600 га, по вул. Нова, 5,        
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Нова, 5, м. Корюківка. 
- для ведення особистого селянського господарства:      
- Євтушенку Олександру Олексійовичу – орієнтовним розміром 0,1000 га по 
вул. 8-го Березня, 19, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. 8-го 
Березня, 19, м. Корюківка. 
- Метлі Олександру Петровичу – орієнтовним розміром 0,0500 га по        
вул. Братчикова, 118, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. 
Братчикова, 118,  м. Корюківка. 



- для будівництва індивідуальних гаражів: 
- Мелешку Володимиру Хомичу – орієнтовним розміром 0,0024 га по        
вул. Кошового, гараж № 34.  Зареєстрований за адресою: вул. Бульварна, 16,  
кв. 2, м. Корюківка. 
- Товстоногу Івану Михайловичу – орієнтовним розміром 0,0024 га по         
вул. Кошового, гараж № 78, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:         
пров. Бульварний, 2, кв. 5, м. Корюківка. 
2. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для передачі їх безоплатно у власність громадянам: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд:  
- Логвіну Сергію Миколайовичу – орієнтовним розміром 0,1000 га по        
пров. Лесі Українки, 2-му, буд. 2, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: 
вул. З.Космодем’янської, 40, м. Корюківка.  
- для ведення особистого селянського господарства: 
- Клюю Віталію Миколайовичу – орієнтовним розміром 0,2000 га, по         
пров. Франка, 22, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Франка, 132, 
м. Корюківка. 
- Литвину Миколі Олександровичу – орієнтовним розміром 0,09 га по вул. 8-го 
Березня, 5, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. 8-го Березня, 5,        
м. Корюківка. 
- Нодю Федору Степановичу – орієнтовним розміром 0,1100 га, по         
вул. Лісова, 7, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Лісова, 7,        
м. Корюківка. 
3. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для надання їх в оренду громадянам: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд:  
- Світко Вірі Вікторівні – орієнтовним розміром 0,1000 га, по вул. Кірова, 183, 
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:  вул. Кірова, 183-А, м. Корюківка. 
- для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови: 
- Сидоренку Олександру Васильовичу – орієнтовним розміром 0,03 га по      
вул. Бульварна, 13 а, м. Корюківка, кадастровий номер №. Зареєстрований за 
адресою: вул. Франка, 5-А, кв. 29, м. Корюківка. 
- ведення особистого селянського господарства: 
- Нікітенку Валерію Івановичу – орієнтовним розміром 0,0800 га по        
вул. Незалежності, 1 б, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:         
вул. Бульварна, 20, кв. 1, м. Корюківка. 
4. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для надання їх в 
оренду громадянам: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): 



- Попружку Григорію Антоновичу – орієнтовними розміром 0,0800 га по        
вул. Єсеніна, 10, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Поліська, 7,        
м. Корюківка. 
- Киянцю Володимиру Васильовичу – орієнтовним розміром 0,0600 га по  вул. 
Прорізна, 5, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: с. Б. Слобода, 
Корюківський район, Чернігівська область.  
- Лук’яненку Валерію Юхимовичу - орієнтовним розміром 0,0800 га по        
вул. Шевченка, 9, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: І пров. Шевченка,  
2, м. Корюківка. 
- Сотник Ніні Борисівні – орієнтовним розміром 0,1000 га, по вул. Перемоги, 
43, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: І провулок Колгоспний, 11/1,        
м. Корюківка. 
- Воскобойник Катерині Миколаївні – орієнтовним розміром 0,0600 га, по пров. 
Перемоги, 1-му, будинок 16, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. 8-го 
Березня, 103-В, м. Корюківка. 
4.1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для надання їх в 
спільну сумісну оренду громадянам: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): 
- Турчин Галині Вікторівні та Ткаченко Наталії Вікторівні орієнтовним 
розміром 0,1000 га по вул. Толстого, 13, с. Трудовик, Корюківського району. 
Зареєстровані за адресою: вул. Закревського, 49/1, кв. 132,  м. Київ. 
5. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб в місячний термін заключити 
договори на виконання робіт по розробці документації із землеустрою та 
подати розроблені документації із землеустрою на сесію Корюківської міської 
ради для прийняття рішення про надання земельних ділянок у власність та 
користування.  
6. 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 

 
(двадцята сесія шостого  скликання) 

 
15 жовтня 2013 року       
м. Корюківка 
 
Про надання дозволу на виготовлення  
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення меж земельних  
ділянок в натурі (на місцевості),  
що посвідчують право постійного  
користування земельними ділянками   
 
 Розглянувши клопотання Корюківської районної ради № 01-04/267 від 
02.10.2013 року, Корюківського міжшкільного навчально-виробничого 
комбінату професійної організації учнів та рішення 20 сесії Корюківської 
міської ради 6 скликання "Про прийняття в міську комунальну власність 
об’єктів та передачу їх в господарське відання Корюківської ЖЕК" від 
15.10.2013 року про надання земельних ділянок в постійне користування, 
заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання земельних 
відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 79-1, 92, 122 Земельного 
кодексу України, п. 3, 5, 6, 8, 9 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень 
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо розмежування земель державної та комунальної власності", ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

 
міська рада в и р і ш и л а: 

 
1. Дати дозвіл Корюківській районній раді на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості), що посвідчують право постійного користування 
земельними ділянками для будівництва та обслуговування будівель закладів 
комунального обслуговування, які розташовані за адресами: 
- пров. Лесі Українки ІІІ-й, 8, м. Корюківка орієнтовною площею 0,1000 га; 
- пров. Лесі Українки ІІІ-й, 9, м. Корюківка орієнтовною площею 0,1000 га . 



2. Дати дозвіл Корюківській житлово-експлуатаційній конторі на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості), що посвідчують право постійного 
користування земельними ділянками для будівництва та обслуговування 
будівель закладів комунального обслуговування, яка розташована за адресою: 
- вул. Г. Костюк, 16, м. Корюківка орієнтовною площею 0,81 га. 
 
3. Дати дозвіл Корюківському міжшкільному навчально-виробничому 
комбінату професійної організації учнів на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в постійне користування по        
вул. Хмельницького Б., 4а, м. Корюківка орієнтовною площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування закладів освіти. 
 
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 

 
 (двадцята сесія шостого  скликання) 

 
15 жовтня 2013 року       
м. Корюківка 
 
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, 59, 79-1, 116, 118, 120, 121, 122 Земельного 
кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", ст. 25, 55 Закону України "Про землеустрій", 3 Розділу VІІ 
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Державний 
земельний кадастр", п. п. 3, 5, 6, 8, 9 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних 
положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності",               
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

1. Внести зміни до п. 2 рішення 19 позачергової сесії Корюківської міської ради 
6 скликання від 16.07.2013 року "Про дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення  меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості)" в частині надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі їх безоплатно у 
власність громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд Ткаченку Миколі Володимировичу, виклавши 
дану частину рішення в новій редакції, а саме:  
"дати дозвіл Ткаченку Миколі Володимировичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд для надання 
їх в оренду орієнтовною площею 0,1000 га по вул. 8-го Березня, 100,        
м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. 8-го Березня, 100,        
м. Корюківка". 



 
2. Внести зміни до п. 2 рішення 20 сесії Корюківської міської ради 4 скликання 
від 24.06.2005 року "Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної 
документації на земельні ділянки" в частині надання дозволу на розробку 
проекту відведення земельних ділянок для  надання їх безоплатно у власність з 
резервного фонду міської ради для будівництва житлового будинку і 
господарських будівель громадянам Мирводі Валентині Олександрівні – по 
вул. Горького, 33а, виклавши дану частину рішення в новій редакції, а саме: 
"Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для передачі їх безоплатно у власність громадянам для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд Мирводі  
Валентині Олександрівні – орієнтовним розміром 0,1000 га по вул. Горького, 
33а, м. Корюківка." 
 
3. Внести зміни до п. 1 рішення 19 позачергової сесії Корюківської міської ради 
6 скликання від 16.07.2013 року "Про дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості)" в частині надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на земельні ділянки 
громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд Маховику Петру Тимофійовичу, виклавши дану частину 
рішення в новій редакції, а саме:  
"Дати дозвіл Маховику Петру Тимофійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на земельні ділянки 
громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд орієнтовною площею 0,0643 га по пров. Горького, 34,        
м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: пров. Горького, 34, м. Корюківка." 
 
4. Внести зміни до п. 1 рішення 19 позачергової сесії Корюківської міської ради 
6 скликання від 16.07.2013 року "Про дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення  меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості)" в частині надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на земельні ділянки 
громадянам для будівництва індивідуальних гаражів Клименку Павлу 
Степановичу, виклавши дану частину рішення в новій редакції, а саме: "дати 
дозвіл Клименку Павлу Степановичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості), що посвідчують право власності на земельні ділянки громадянам 
для будівництва індивідуальних гаражів орієнтовною площею 0,0033 га по        
вул. Кошового, гараж №199а, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:        
вул. Бульварна, 14, кв. 12, м. Корюківка." 
 



5. Внести зміни до п. 1 рішення 19 позачергової сесії Корюківської міської ради 
6 скликання від 16.07.2013 року "Про дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення  меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) " в частині надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення  меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості), що посвідчують право власності для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд Коломієць 
Антоніні Борисівні та Кугук Наталії Миколаївні орієнтовним розміром 0,0600 
га у спільну сумісну власність земельну ділянку по вул. Кірова, 149 а,        
м. Корюківка, виклавши дану частину рішення в новій редакції, а саме:  
"дати дозвіл Коломієць Антоніні Борисівні та Кугук Наталії Миколаївні на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), що посвідчують право спільної 
сумісної власності орієнтовною площею 0,0742 га для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по        
вул. Кірова, 149-А, м. Корюківка. Зареєстровані за адресою: Коломієць 
Антоніна Борисівна по  вул. Кірова, 149-а, м. Корюківка та  Кугук Наталія 
Миколаївна по вул. Кірова, 149-А, м. Корюківка." 
 
6. Внести зміни до п. 3 рішення 19 позачергової сесії Корюківської міської ради 
6 скликання від 16.07.2013 року "Про дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення  меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості)" в частині надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для надання їх в оренду 
громадянам та юридичним особам для розміщення та експлуатації основних 
підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємств іншої промисловості 
ТОВ "Ванеса" – орієнтовним розміром 95 м2  по вул. Дудка, 17-В,        
м. Корюківка. Зареєстроване за адресою: вул. Дудка, 17, м. Корюківка, код 
ЄДРПОУ:31240948, виклавши дану частину рішення в новій редакції, а саме: 
"дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для надання їх в оренду громадянам та юридичним особам для 
розміщення та експлуатації основних підсобних та допоміжних будівель та 
споруд підприємств іншої промисловості ТОВ "Ванеса" – орієнтовним 
розміром 1458 м2  по вул. Дудка, 17-В,  м. Корюківка. Зареєстроване за 
адресою: вул. Дудка, 17, м. Корюківка, код ЄДРПОУ: 31240948". 
 
7. Внести зміни до п. 3. 1. рішення 22 сесії Корюківської міської ради 5 
скликання від 24.02.2009 року "Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації щодо складання документів, що посвідчують право постійного 
користування земельною ділянкою, затвердження технічної документації та 
видачу Державних актів на право постійного користування земельними 
ділянками" в частині надання дозволу Корюківський районній раді  на розробку 
проектно - технічної документації із землеустрою щодо складання  документів, 
що посвідчують право постійного користування земельними ділянками  в 



межах міста Корюківка, а саме:  вул. Шевченка, 116, м. Корюківка, виклавши 
дану частину в новій редакції, а саме:  
"дати дозвіл Корюківській районній раді на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) в оренду для будівництва та обслуговування будівель 
закладів комунального обслуговування площею орієнтовно 0,0564 га по         
вул. Шевченка, 116, м. Корюківка." 
 
8. В зв’язку з технічною помилкою внести зміни до п. 1 рішення 27 сесії 
Корюківської міської ради 5 скликання від 11.12.2009 року "Про дозвіл на 
виготовлення проектно-технічної документації на земельні ділянки" в частині 
імені заявника Зеленої Г.К., де ім’я заявника слід читати: "Ганна", замість 
"Галина". 
 
9. Внести зміни до п. 4 рішення 17 сесії Корюківської міської ради 5 скликання 
від 15.02.2008 року "Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної 
документації на земельні ділянки" в частині надання дозволу Карасьову Юрію 
Валентиновичу та Карасьовій Ірині Григорівні, проживають по        
вул. Куйбишева, 42, м. Корюківка на виготовлення технічної документації на 
земельну ділянку, для надання її у спільну сумісну власність по        
вул. Куйбишева, 42 для обслуговування житлового будинку і господарських 
будівель, виклавши дану частину рішення в новій редакції, а саме:  
"Дати дозвіл Карасьову Юрію Валентиновичу та Карасьовій Ірині Григорівні на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), що посвідчують право спільної 
сумісної власності орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) по вул. Куйбишева, 42, м. Корюківка. Зареєстровані за  адресою: 
Карасьов Юрій Валентинович по вул. Куйбишева, 42, м. Корюківка, 
ідентифікацій номер 2323209459 та Карасьова Ірина Григорівна по        
вул. Куйбишева, 42, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2344408605". 
 
10. Внести зміни до п. 14 рішення 15 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання "Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної документації на 
земельні ділянки" від 21.12.2012 року в частині надання дозвілу на 
виготовлення технічної документації щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельні ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
Шатинському Миколі Васильовичу - площею  0,1000 га, по вул. Гетьмана 
Сагайдачного, 11, м. Корюківка, виклавши дану частину рішення в новій 
редакції, а саме:  
"Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує 
право власності на земельну ділянку площею 0,0766 га Шатинському Миколі 



Васильовичу за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, 11, м. Корюківка" в 
зв’язку зі змінами в законодавстві. 
 
11. 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 

 
(двадцята сесія шостого  скликання) 

 
15 жовтня 2013  року 
м. Корюківка  
 
Про вилучення земельної ділянки  
з постійного користування     
 
    Розглянувши клопотання Корюківської об’єднаної державної податкової 
інспекції № 160/10/15-043 та № 161/10/15-043 від 08.08.2013 року про 
припинення права користування земельними ділянками по вул. Г. Костюк, 16 та 
по вул. Садова, 4, м. Корюківка, заслухавши висновки постійної комісії з 
питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва,  керуючись 
ст. 12, 79-1, 141 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України ”Про 
місцеве самоврядування в Україні“, 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

1. В зв’язку з припиненням права власності на нерухоме майно, що 
розташоване за адресою: вул. Г. Костюк, 16, м. Корюківка, вилучити земельну 
ділянку за вказаною адресою з постійного користування Корюківського 
районного міжгосподарського комбінату комунального обслуговування 
сільського населення "Райсількомунгосп" площею 0,81 га.  
1.1. Земельну ділянку розміром 0,81 га перевести до земель комунальної 
власності Корюківської міської ради. 
2. В зв’язку з припиненням права власності не нерухоме майно, що 
розташоване за адресою: вул. Садова, 4, м. Корюківка,  та п. 10, п. 33 Договору 
оренди землі від 29.05.2007 року з ТОВ "СП Транс Люкс" припинити право 
користування земельною ділянкою за вказаною адресою площею 4,1011 га. 
2.1. Земельну ділянку площею 4,1011 га перевести до земель комунальної 
власності Корюківської міської ради. 
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 

 
(двадцята сесія шостого  скликання) 

 
 
15 жовтня 2013 року       
м. Корюківка 
 
Про розірвання 
договорів оренди 
  
  Розглянувши заяви юридичних та фізичних осіб та інші матеріали, 
заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання земельних 
відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 93, 120, 123  Земельного 
кодексу України, ст. 7, 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.  Розірвати договір оренди земельної ділянки від 03.04.2013 р. на площу        
621 м2 - кадастровий номер - 7422410100:01:001:0901, по пров. Перемоги І-му, 
12, м. Корюківка, укладений з Розумій Марією Дмитрівною в зв’язку з 
продажем  житлового будинку. 
1.1. Укласти додаткову угоду до договору оренди від 03.04.2013 року  на тих 
самих умовах і в тому ж обсязі з Дідусем Віталієм Володимировичем, якому 
перейшло право власності на житловий будинок (договір купівлі – продажу 
будинку від 04.06.2013 року),  який  розташований  на орендованій земельній  
ділянці..  
2.  Розірвати договір оренди земельної ділянки від 20.10.2008 р. на площу        
189 м2, по вул. Бульварна, 13 а,  м. Корюківка, укладений з ПП "Будмайстер" в 
зв’язку з продажем  нежитлової будівлі. 
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 

 
(двадцята сесія шостого  скликання) 

 
 

15 жовтня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження проекту  
землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки державної власності  
з метою подальшого продажу 
 

Розглянувши клопотання Регіонального відділення фонду державного 
майна України по Чернігівській області № 05-8-03360 від 30.08.2013 р. та 
додані матеріали, заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання 
земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 79-1, 122, 123, 
124,  142 Земельного кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів №677 
від 26.05.2004 року, п. 3, 5, 6, 8, 9 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних 
положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності",        
ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

 
міська рада  в и р і ш и л а : 

 
1. Затвердити Регіональному відділенню фонду державного майна України по 
Чернігівській області проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
державної власності з метою подальшого продажу разом з об’єктом групи Д – 
незавершене будівництво хлібозаводу для промислового використання 
загальною площею 1,1024 га, розташовану в м. Корюківка по вул. Вокзальна, 
26а. 
 
1.1. Передати Регіональному відділенню фонду державного майна України по 
Чернігівській області земельну ділянку державної власності з метою 
подальшого продажу з об’єктом групи Д − незавершене будівництво 
хлібозаводу для промислового використання загальною площею 1,1024 га 



розташовану в м. Корюківка по вул. Вокзальна, 26а, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1137, цільове призначення – для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що 
пов’язані з користуванням надрами, категорія земель – землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Юридична 
адреса органу виконавчої влади: проспект Миру, 43, м. Чернігів, код в 
податковій адміністрації: 14243893. 
 
2. 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 

 
(двадцята сесія шостого скликання) 

 
 
15 жовтня 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  28 сесії Корюківської міської ради 5 скликання від 
24.02.2010 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 0,07 га Пастух Лідії Тарасівні по вул. Нова, 5, м. Корюківка. 
Зареєстрована: вул. Нова, 5, 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 

 
(двадцята сесія шостого  скликання) 

 
 
15 жовтня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про розгляд подання прокуратури  
Корюківського району про усунення  
порушення вимог законодавства України 
  

Розглянувши подання прокуратури Корюківського району від 12.08.2013 
року № 399 вих-13, заслухавши висновки постійної комісії з питань 
регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 
79-1, 93, 122 Земельного кодексу України», п. п. 3, 5, 6, 8, 9 розділу ІІ 
Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності", ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 

міська рада в и р і ш и л а :      
 

1. Затвердити Типовий договір оренди землі із змінами і доповненнями, 
внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року        
№ 1724, від 3 вересня 2008 року № 780 (додається). 
 
2. Повідомити прокуратуру Корюківського району про результати розгляду 
подання.  
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва. 
 
 
Міський голова                                                                                І. В. Матюха 

 
 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням двадцятої сесії  
Корюківської міської ради шостого 

скликання від 15.10.2013 року 
 

 
ТИПОВИЙ 

договір оренди землі 
 

_______________________________________ "___" ____________ 20_ р. 
(місце укладення) 

 
Орендодавець (уповноважена ним особа) _________________________________ 
                                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, 

_____________________________________________________, з одного боку, та 
                           найменування юридичної особи) 

орендар _____________________________________________________________ 
                      (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи) 

_________________________________________________, з другого, уклали цей 
договір про нижченаведене: 

 
Предмет договору 

 
1. Орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування 
земельну ділянку ____________________________________________________, 
                                                                                                 (цільове призначення) 

яка знаходиться ______________________________________________________ 
                                                                                (місцезнаходження)  

 
Об'єкт оренди 

 
2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею _______________, 
у тому числі ________________________________________________ (гектарів) 
                        (площа та якісні характеристики земель, зокрема меліорованих, 

____________________________________________________________________ 
                                                            за їх складом та видами угідь - рілля, 

 ____________________________________________________________________ 
                                             сіножаті, пасовища, багаторічні насадження тощо) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
3. На земельній ділянці розміщені об'єкти нерухомого майна 
____________________________________________________________________ 
                 (перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об'єктів) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________, а також інші об'єкти інфраструктури 



____________________________________________________________________ 
        (перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших об'єктів інфраструктури, у тому числі доріг, 
____________________________________________________________________ 
              майданчиків з твердим покриттям, меліоративних систем тощо) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
4. Земельна ділянка передається в оренду разом з __________________________         
____________________________________________________________________ 
     (перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об'єктів)  
 

 
5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить _________________ 
___________________ гривень. 
 
6. Земельна ділянка, яка передається в оренду, має такі недоліки, що 
можуть перешкоджати її ефективному використанню ______________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
7. Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

Строк дії договору 
 
 
8. Договір укладено на ____________________ років (у разі укладення договору 
оренди землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва - з 
урахуванням ротації культур згідно з проектом землеустрою). 
 
Після закінчення строку дії договору орендар має переважне право поновити 
його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 
____________ днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово 
орендодавця про намір продовжити його дію. 

Орендна плата 
 
9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі ___________________ 
                                                                                                                                         
____________________________________________________________________ 
(Розмір орендної плати: грошової - у гривнях із зазначенням способів внесення за земельні ділянки приватної 
власності, а за земельні ділянки державної або комунальної власності також із зазначенням відсотків 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки або розміру земельного податку; натуральної - перелік, 
кількість або частка 
 



____________________________________________________________________ 
продукції, одержуваної із земельної ділянки, якісні показники продукції, місце, умови,           

порядок, строки поставки; 
____________________________________________________________________ 
відробіткової - види, обсяги, строки і місце надання послуг; види. обсяги, строки і місце            
виконання робіт) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 

10. Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки приватної власності 
здійснюється з урахуванням (без урахування) індексації. 
________________________________________________________________________________________________ 
          (непотрібне закреслити)  

Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної або 
комунальної власності здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та 
коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими 
Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання 
або зміни умов договору оренди чи продовження його дії. 

 
11. Орендна плата вноситься у такі строки ________________________________ 
 
12. Передача продукції та надання послуг в рахунок орендної плати 
оформляється відповідними актами. 
 
13. Розмір орендної плати переглядається __________________________ у разі: 
                                                                                   (періодичність) 
зміни умов господарювання, передбачених договором; 
зміни розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених 
законодавством; 
погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами; 
в інших випадках, передбачених законом. 

 
14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим 
договором, справляється пеня у розмірі _______ несплаченої суми за                            
                                                                      (відсотків) 
кожний день прострочення. 
Умови використання земельної ділянки 
 
15. Земельна ділянка передається в оренду для ____________________________ 
                                                                                                                        (мета використання) 

____________________________________________________________________ 
 
16. Цільове призначення земельної ділянки _______________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
17. Умови збереження стану об'єкта оренди ______________________________ 
____________________________________________________________________ 



Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду 
 

18. Передача земельної ділянки в оренду здійснюється без розроблення (з 
розробленням) проекту її відведення. 
    (непотрібне закреслити)  

 
Підставою розроблення проекту відведення земельної ділянки є: ____________ 
____________________________________________________________________ 
 
Організація розроблення проекту відведення земельної ділянки і витрати, 
пов'язані з цим, покладаються на орендодавця (орендаря). 
     (непотрібне закреслити)  

 
19. Інші умови передачі земельної ділянки в оренду ________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
20. Передача земельної ділянки орендарю здійснюється у ___________________ 
                                                                                                                 (строк)  

після державної реєстрації цього договору за актом її приймання-передачі. 
 

Умови повернення земельної ділянки 
 
21. Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну 
ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду. 
Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної 
ділянки, пов'язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у 
розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про 
розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку. 
22. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення 
орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння 
шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню. 
23. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за письмовою 
згодою з орендодавцем землі, 
підлягають (не підлягають) 
(непотрібне закреслити) 
відшкодуванню. Умови, обсяги і строки відшкодування орендарю витрат за 
проведені ним поліпшення стану земельної ділянки визначаються окремою 
угодою сторін. 
24. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок 
невиконання орендодавцем зобов'язань, передбачених цим договором. 
Збитками вважаються: 
фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неналежним 
виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар 
здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права; 



доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання 
орендодавцем умов договору. 
25. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально 
підтверджених даних. 

 
Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки 

 
26. На орендовану земельну ділянку встановлено (не встановлено) (непотрібне 
закреслити) обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб 
____________________________________________________________________ 
                               (підстави встановлення обмежень (обтяжень) 

____________________________________________________________________ 
27. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або 
зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку. 
Інші права та обов'язки сторін 
28. Права орендодавця: ________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
29. Обов'язки орендодавця: ____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Визначаються відповідно до Закону України "Про оренду землі". 
30. Права орендаря: ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
31. Обов'язки орендаря: _______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 
 
 



Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його 
частини 

 
32. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його 
частини несе орендар (орендодавець). 
               (непотрібне закреслити)  

 
Страхування об'єкта оренди 

 
33. Згідно з цим договором об'єкт оренди підлягає (не підлягає) страхуванню на  
         (непотрібне закреслити)  

весь період дії цього договору. 
34. Страхування об'єкта оренди здійснює орендар (орендодавець). 
      (непотрібне закреслити)  

35. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов'язку 
стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об'єкт оренди, 
друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на 
страхування. 

Зміна умов договору і припинення його дії 
36. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою 
сторін. 
У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у 
судовому порядку. 
37. Дія договору припиняється у разі: 
закінчення строку, на який його було укладено; 
придбання орендарем земельної ділянки у власність; 
викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження 
земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому 
законом; 
ліквідації юридичної особи-орендаря. 
Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом. 
38. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за: 
взаємною згодою сторін; 
рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою 
стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового 
знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно 
перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом. 
39. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку 
допускається (не допускається). 
              (непотрібне закреслити) 

Умовами розірвання договору в односторонньому порядку є ________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 



40. Перехід права оренди на орендовану земельну ділянку до другої особи, а 
також реорганізація юридичної особи-орендаря є (не є) підставою для зміни                    
               (непотрібне закреслити) 

умов або розірвання договору. 
Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи - орендаря, 
засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду переходить (не 
переходить) до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю земельну  
            (непотрібне закреслити) 

ділянку разом з орендарем. 
 

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання 
договору 

 
41. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть 
відповідальність відповідно до закону та цього договору. 
42. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, 
якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини. 
Прикінцеві положення 
43. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його 
державної реєстрації. 
Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну 
силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий - в орендаря, третій - в 
органі, який провів його державну реєстрацію 
____________________________________________________________________ 
               (назва органу державної реєстрації за місцем розташування земельної ділянки) 

____________________________________________________________________ 
 

44. Право оренди земельної ділянки не може бути передане у заставу та внесене 
до статутного фонду . 

Невід'ємними частинами договору є: 
план або схема земельної ділянки; 
кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її 
використанні та встановлених земельних сервітутів; 
акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); 
акт приймання-передачі об'єкта оренди; 
проект відведення земельної ділянки у випадках, передбачених законом. 
____________________________________________________________________ 
                                              (інші документи, що додаються до договору) 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Реквізити сторін 

 
Орендодавець 
_________________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, 
паспортні дані 

_________________________________ 

Орендар  
__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, 
паспортні дані 

__________________________________



(серія, номер, ким і коли виданий), найменування 
юридичної 

_________________________________ 
особи, що діє на підставі установчого документа 
(назва, 

_________________________________ 
ким і коли затверджений), відомості про державну 

_________________________________ 
реєстрацію та банківські реквізити) 

Місце проживання фізичної особи,  
місцезнаходження юридичної особи 
_________________________________ 
(індекс, область, 

_________________________________
район, місто, село, вулиця, номер будинку та 
квартири) 

Ідентифікаційний номер 
_______________ 
            (фізичної особи) 

Ідентифікаційний код 
_________________ 
       (юридичної особи)   

 

(серія, номер, ким і коли виданий), найменування 
юридичної 

__________________________________
особи, що діє на підставі установчого документа 
(назва, 

__________________________________
ким і коли затверджений), відомості про державну 

__________________________________
реєстрацію та банківські реквізити) 

Місце проживання фізичної особи, 
місцезнаходження юридичної особи 
__________________________________
(індекс, область, 
_______________________________________________ 
район, місто, село, вулиця, номер будинку та квартири) 
 

Ідентифікаційний номер 
_______________ 
       (фізичної особи) 

Ідентифікаційний код 
_________________ 
      (юридичної особи)  

 

  
Підписи сторін 

Орендодавець                                                                 Орендар 
 
_________________                                       ___________________ 
 
М. П. (за наявності печатки)                         М. П. (за наявності печатки) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Договір зареєстрований у _____________________________________________, 
                                        (назва органу державної реєстрації за місцем розташування земельної ділянки) 

про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від "___" _________ 20__ р. 
за N ________________________________________________________________ 
М. П. ___________    __________________________________________________ 
                 (підпис)                      (ініціали та прізвище посадової особи, яка провела державну реєстрацію) 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(двадцята сесія шостого  скликання) 

 
15 жовтня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про розгляд заяви 
гр. Космача Федора Івановича  
 
    Розглянувши заяву громадянина Космача Ф. І., рішення Корюківського 
районного суду від 17 липня 2013 року та рекомендації постійної комісії 
міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури, 
будівництва, керуючись ст. 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,        
ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
міська рада в и р і ш и л а: 

 
1. Скасувати п. 54 рішення 13 сесії Корюківської міської ради 6 скликання "Про 
приватизацію земельних ділянок" від 25.10.2012 року, яким затверджена 
технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку загальною площею 0,0028 га 
для будівництва індивідуального гаражу Космач Федору Івановичу за адресою: 
м. Корюківка, вул. Кошового, гараж № 59. 
 
1.1. Скасувати п. 54.1. рішення 13 сесії Корюківської міської ради 6 скликання 
"Про приватизацію земельних ділянок" від 25.10.2012 року, яким передано 
безоплатно у власність на земельну ділянку загальною площею 0,0028 га для 
будівництва індивідуального гаражу Космач Федору Івановичу за адресою:        
м. Корюківка, вул. Кошового, гараж № 59. 
 
1.2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,0028 га для будівництва індивідуального гаражу гр. Космачу Федора 
Івановичу за адресою: вул. Франка, гараж № 59, м. Корюківка. 



1.3. Передати гр. Космачу Федору Івановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку загальною площею 0,0028 га для будівництва індивідуального гаражу, 
за адресою: вул. Франка, гараж №59, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1191, цільове призначення – для індивідуального житлового, 
гаражного і дачного будівництва, категорія земель – землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
Зареєстрований за адресою: вул. Дудка, 98, м. Корюківка, ідентифікційний 
номер 1863231416. 
 
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 

 
(двадцята сесія шостого скликання) 

 
 
15 жовтня 2013 року       
м. Корюківка 
 
Про затвердження  акту  
погоджувальної комісії     
 
 Розглянувши акт погоджувальної комісії, заслухавши висновок постійної 
комісії з питань регулювання земельних  відносин, архітектури, будівництва, 
керуючись ст. 107, 158-161 Земельного кодексу України, 
 

міська рада вирішила : 
 
1. Затвердити акт обстеження земельної ділянки по вул. Шевченка, 89,         
м. Корюківка від 04.10.2013 р. /Додається/. 
 
 
Міський голова                                                                                   І. В. Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

А К Т  
 

Обстеження земельної ділянки по вул. Шевченка, 89, м. Корюківка.   
 
 

04.10.2013 р.                                                                                        м. Корюківка 
 
 
               Нами, секретарем Корюківської міської ради Малишем Л. В., 
заступником директора ПП "Десна – Експерт – М" Метлою В. М. та  
спеціалістом І категорії Корюківської міської ради Хоменко О. В. було 
проведено обстеження земельної ділянки по вул. Шевченка, 89, м. Корюківка. 
               При обстеженні земельної ділянки, яка відводиться у власність 
Занкідаровій М. О. для будівництва і обслуговування, господарських будівель і 
споруд, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування 
було встановлено, що розміри та місцезнаходження земельної ділянки вказані 
на додатку до акту про встановлення меж земельної ділянки (додається) 
співпадають з розмірами та місцезнаходженням земельної ділянки в натурі (на 
місцевості). 
  Комісія вважає, що суміжний землекористувач земельної ділянки -         
Тройна С. О.  від підпису в акті про встановлення (відновлення) в натурі (на 
місцевості) та погодженні зовнішніх меж земельної ділянки відмовляється 
безпідставно. 
               Комісія пропонує затвердити акт про встановлення (відновлення) в 
натурі (на місцевості) та погодженні зовнішніх меж земельної ділянки по       
вул. Шевченка, 89, м. Корюківка в існуючих межах. 
 
Підписи:                                                                                                     Л. В.Малиш 
 
                                                                                          
                                                                                                                    В. М. Метла 
 
 
                                                                                                                О. В. Хоменко  
 

 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(двадцята сесія шостого  скликання) 

 
 
15 жовтня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про розгляд заяв  громадян  
 
    Розглянувши заяву гр. Олейник А. В. та рекомендації постійної комісії 
міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури, 
будівництва щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок, керуючись п. 6 ст. 118, п. 4 ст. 120 Земельного 
кодексу України, ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

1. Відмовити  Олейник Антоніні Василівні в наданні дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення ½ частини земельної ділянки у власність 
чи в користування по вул. Молодіжна, 23, м. Корюківка для будівництва і 
обслуговування, господарських будівель і споруд, в зв’язку з тим, що до заяви 
не було подано відповідних документів необхідних для прийняття рішення по 
суті. 
 
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 
 

(двадцята сесія шостого скликання) 
 
 
15 жовтня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про використання прапора 
Європи в місті Корюківка 
 
 З метою забезпечення підтримки населенням України євроінтеграційного 
курсу як одного з пріоритетів внутрішньої і зовнішньої політики України, 
відповідно до ст. 11 Закону України "Про засади внутрішньої та зовнішньої 
політики", керуючись ст. 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Запровадити практику використання прапора Європи під час державних свят 
та проведення урочистих заходів на території міста Корюківка. 
 
2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій міста 
вивішувати прапор Європи поряд з Державним прапором у дні свят, визначених 
у додатку до цього рішення, та під час проведення міжнародних заходів. 
 
3. Довести дане рішення до відома жителів міста Корюківка шляхом 
оприлюднення на офіційному веб-порталі міської ради. 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                               Додаток                                             
                                                                                                               до рішення двадцятої сесії  
                                                                                                               Корюківської міської ради  
                                                                                                               шостого скликання                       
                                                                                                               від 15.10.2013 року                          
                                                                                                               "Про використання Прапора  
                                                                                                               Європи в місті Корюківка" 
 

П Е Р Е Л І К 
свят, під час яких вивішується прапор Європи 

 
1. 22 січня − День Соборності України. 
2. 1 та 2 травня − День міжнародної солідарності трудящих. 
3. 9 травня − День Перемоги. 
4. Третя субота травня − День Європи в Україні. 
5. 28 червня − День Конституції України. 
6. 16 липня − День проголошення державного суверенітету України. 
7. 23 серпня − День Державного прапора України. 
8. 24 серпня − День Незалежності України. 
9. Субота, яка передує Дню визволення Корюківки від німецько-фашистських 
загарбників − День міста Корюківка. 
10. 26 вересня − Європейський день мов. 
11. 1 грудня − день проведення Всеукраїнського референдуму на підтримку 
Акту проголошення незалежності України. 
 
 
 
Секретар міської ради                                       Л.В.Малиш 
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