
                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(двадцять четверта сесія шостого скликання) 
 
 
26 березня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про стан охорони громадського  
порядку на території м. Корюківки  
та забезпечення координації дій  
з правоохоронними органами 
 
 Заслухавши інформацію заступника начальника Корюківського РВ 
УМВС України в Чернігівській області підполковника міліції Милейка Сергія 
Леонідовича та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 
питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, органами місцевого 
самоврядування, депутатської етики та регламенту щодо ситуації, що склалась 
на території міста з охорони громадського порядку та взаємодії міліції з 
громадськістю, міська рада констатує, що протягом січня-березня 2014 року 
ситуація з охорони громадського порядку на території міста залишалась 
складною. На даний час налагоджено спільне патрулювання території міста 
силами міліцейських нарядів спільно з громадськістю. Але налагодження такої 
співпраці потребує подальшого розвитку. 
 Підняття довіри до міліції є одним з пріоритетних напрямків співпраці 
міської ради з районним відділом міліції. 
 Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Прийняти до відома інформацію заступника начальника Корюківського 
РВ УМВС України в Чернігівській області підполковника міліції Милейка 
Сергія Леонідовича про стан охорони громадського порядку  на території 
Корюківської міської ради. 
 



 2. З метою подальшої стабілізації оперативного стану на території         
м. Корюківки рекомендувати Корюківському РВ УМВС України в 
Чернігівській області активізувати роботу громадських формувань та спільно з 
міською радою залучити до цієї діяльності активних жителів міста. 
 
 3. Корюківському РВ УМВС України в Чернігівській області спільно з 
виконавчим комітетом міської ради розробити та здійснити заходи по 
забезпеченню дотримання жителями міста правил благоустрою населеного 
пункту та на наступній сесії міської ради прозвітувати про результати 
проведеної роботи. 
 
 4. Корюківському РВ УМВС України в Чернігівській області звернути 
увагу на збільшення випадків вигулу собак у місцях для цього не відведених, а 
також без намордників та повідків. 
  
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань законності, взаємодії з правоохоронними 
органами, органами місцевого самоврядування, депутатської етики та 
регламенту. 
 
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 

 
 (двадцять четверта сесія шостого  скликання) 

 
 

26 березня 2014 року 
м. Корюківка 
 
Про затвердження обсягу та розподіл 
вільного залишку бюджетних коштів 
міського бюджету Корюківської 
міської ради станом на 01 січня 2014 року 
 
         Розглянувши офіційний висновок фінансово-господарського відділу про 
обсяг вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету Корюківської 
міської ради станом на 01 січня 2014 року, схвалений рішенням виконавчого 
комітету Корюківської міської ради № 45 від 21 березня 2014 року "Про 
схвалення обсягу вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету 
Корюківської міської ради станом на 01 січня 2014 року", та враховуючи  
рекомендації постійної комісії міської ради з питань  планування соціально-
економічного, культурного розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін, 
відповідно до ст. 26, 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 14, частин 3, 5-8 статті 23, статті 76,частини 7 статті 78 
Бюджетного кодексу України, 

міська рада вирішила: 
 

 1. Затвердити  обсяг вільного залишку бюджетних коштів на 01 січня 
2014 року 
 1.1. по загальному фонду міського бюджету Корюківської міської ради у 
сумі 250502 (двісті п’ятдесят тисяч п’ятсот дві) гривні  47 коп.; 
 1.2. по спеціальному фонду: 
- по бюджету розвитку у сумі 2307041 (два мільйони триста сім тисяч сорок 
одна) гривня 62 коп.; 
- по екологічному податку у сумі 118609 (сто вісімнадцять тисяч шістсот 
дев’ять) гривень 03 коп.; 



- по грошових стягненнях за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та 
іншої діяльності у сумі 5170 (п’ять тисяч сто сімдесят) гривень 33 коп.;  
-  по збору за першу реєстрацію транспортних засобів у сумі 8539 (вісім тисяч 
п’ятсот тридцять дев’ять) гривень 53 коп.; 
- по субвенції на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і 
доріг комунальної власності у сумі 12744 (дванадцять тисяч сімсот сорок 
чотири) гривні 69 коп.  
- по цільовим фондам у сумі 2202 (дві тисячі двісті дві) гривні 05 коп. 
 
 2. З метою забезпечення фінансування життєво необхідних видатків: 
 2.1. Спрямувати частину вільного залишку бюджетних коштів загального 
фонду міського бюджету станом на 01.01.2014 року на погашення 
заборгованості по міській раді та одержувачам бюджетних коштів міської ради, 
що склалася на 01 січня 2014 року в зв’язку з не проплатою платіжних доручень 
Управлінням Державної казначейської служби у сумі 205980 грн., в тому числі 
по: 

КФК 010116 Органи місцевого самоврядування 
2210 3481 грн. КЕКВ 
2240 21803 грн. 

КФК 070101 Дошкільні заклади освіти 
ДНЗ № 1 

2210 6753 грн. 
2240 4614 грн. 

КЕКВ 

2250 3165 грн.  
ДНЗ  № 4 

2210 43651 грн. 
2240 2181 грн.  

КЕКВ 

2250 79 грн. 
КФК 091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів
КЕКВ 2610 1300 грн. 
КФК 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 

2240 29859 грн. КЕКВ 
2210 31513 грн. 

КФК 100302 Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі 
об’єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-
комунального господарства 
КЕКВ 2610 35364 грн. 
КФК 110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі 
заклади та заходи культури 

2210 11857 грн. КЕКВ 
2240 5560 грн. 

КФК 250404 Інші видатки 



КЕКВ 2240 4800 грн. 

 Спрямувати частину вільного залишку бюджетних коштів загального 
фонду міського бюджету у сумі 44520 грн. на видатки міського бюджету, що не 
були передбачені при формуванні бюджету по: 

КФК 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 
КЕКВ 2240 38520 грн. (на видатки по поточному ремонту та утриманню 

доріг комунальної власності) 
КФК 250404 Інші видатки 
КЕКВ 2240 6000 грн. (на видатки по виготовленню технічних 

документацій, проектів, проведення експертиз, тощо) 
 
 2.2. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду: 
 2.2.1. Спрямувати частину вільного залишку бюджетних коштів 
спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) станом на 
01.01.2014 року на погашення заборгованості по міській раді та одержувачам 
бюджетних коштів міської ради, що склалася на 01 січня 2014 року в зв’язку з 
не проплатою платіжних доручень Управлінням Державної казначейської 
служби у сумі 787071 грн., в тому числі по: 

КФК 010116 Органи місцевого самоврядування 
КЕКВ 3122 235660 грн. 
КФК 070101 Дошкільні заклади освіти 

ДНЗ № 1 
КЕКВ 3132 911 грн. 

ДНЗ № 4 
КЕКВ 3132 13976 грн. 
КФК 100102 Капітальний ремонт житлового фонду 
КЕКВ 3131 17800 грн. 
КФК 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 

3110 44132 грн. КЕКВ 
3132 101295 грн. 

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

Корюківська ЖЕК 
КЕКВ 3210 230263 грн. 

КП «Корюківкаводоканал» 
КЕКВ 3210 39340 грн. 
КФК 150101 Капітальні видатки 
КЕКВ 3122 103694 грн. 
 2.2.2. Спрямувати частину вільного залишку бюджетних коштів 
спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) (залишок 



невикористаних коштів станом на 01.01.2014 року за 2013 рік) у сумі        
938974 грн. на видатки міського бюджету по: 

КФК  070101 Дошкільні заклади освіти 
ДНЗ № 1 

КЕКВ 3132      8256 грн. 
ДНЗ № 4 

3132 99100 грн. КЕКВ 
3110 1500 грн. 

КФК 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 
КЕКВ 3132 141118 грн. 
КФК 100302 Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі 
об’єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-
комунального господарства 

КП «Корюківкаводоканал» 
КЕКВ 3210 20000 грн. 
КФК 150101 Капітальні вкладення  
КЕКВ 3122 669000 грн. 
 
 2.2.3. Спрямувати частину вільного залишку бюджетних коштів 
спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) у сумі 280000 грн. 
на видатки міського бюджету, що не були передбачені при формуванні 
бюджету по: 

КФК 100203 Благоустрій, міст, сіл, селищ 
КЕКВ 3132 100000 грн. капітальний ремонт вул. Шевченка 
КФК 100302 Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі 
об’єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-
комунального господарства  

КП «Корюківкаводоканал» 
КЕКВ 3210 200000 грн. 

Корюківська ЖЕК 
КЕКВ 3210 10000 грн. 
КФК 150122 Інвестиційні проекти 
КЕКВ 3142 70000 грн. 
                     
 2.2.4. З метою забезпечення ефективного використання коштів субвенції з 
державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання 
вулиць і доріг комунальної власності, що залишились не використані станом на 
1 січня 2014 року, залишок коштів спрямувати на погашення кредиторської 
заборгованості у сумі 3142,98 грн. та на виконання поточного ремонту доріг у 
сумі 9601,02 грн. 
 
КФК 170703 Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, 



реконструкцією, капітальним ремонтом та утриманням доріг 
КЕКВ 2240 12744 грн. 
       
 2.2.5. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів спеціального 
фонду по збору за першу реєстрацію транспортних засобів станом на 1 січня 
2014 року по: 

КФК 170703 Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, 
реконструкцією, капітальним ремонтом та утриманням доріг 
КЕКВ 2240 8539 грн. 
 
 2.2.6. Спрямувати вільний залишок коштів цільового фонду спеціального 
фонду у сумі 2200 грн., що надійшли від оформлення договору оренди 
земельних ділянок, на придбання канцтоварів для потреб міської ради згідно з   
Положенням, затвердженим рішенням двадцятої сесії Корюківської міської 
ради  четвертого скликання від 24.06.2005 року по: 

КФК 240900 Цільові фонди 
КЕКВ 2210 2200 грн. 
 
 2.2.7. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів екологічного 
податку спеціального фонду станом на 1 січня 2014 року на погашення 
кредиторської заборгованості у сумі 9700 грн. та на роботи, пов’язані з 
поліпшенням технічного стану водойми притоки річки Бреч у сумі 90000 грн., а 
також відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 
санітарного стану річок, очищення русла притоки річки Бреч від дерев, що 
потрапили в них внаслідок проходження весняних повеней у сумі 24000 грн. 
по: 

КФК 240604 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного 
середовища 
КЕКВ 2240 123700 грн. 
 
 3. Враховуючи обставини, які склалися в процесі виконання міського 
бюджету Корюківської міської ради в 2014 році, а саме уточнення 
найменування робіт пропонується: 
 Зменшити бюджетні асигнування спеціального фонду по: 

КФК 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 
КЕКВ 3122 - 15000 грн. (будівництво майданчиків для сміття) 
КЕКВ 3142 - 100000 грн. (реконструкція дорожнього полотна  

вул. Червонохутірська) 
 
 Збільшити планові призначення спеціального фонду по: 
 



КФК 150101 Капітальні вкладення 
КЕКВ 3122 + 15000 грн. (будівництво майданчиків для сміття) 
КЕКВ 3142 + 100000 грн. (реконструкція дорожнього полотна  

вул. Червонохутірська) 
 
 Враховуючи вищезазначене, внести зміни до додатків 2, 3, 4, 5 до 
рішення двадцять другої сесії Корюківської міської ради шостого скликання  
від 11 лютого 2014 року «Про міський бюджет на 2014 рік», виклавши їх у 
новій редакції та доповнити дане рішення додатком 6 «Джерела фінансування 
міського бюджету на 2014 рік». 
 
  
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 
 

(двадцять четверта сесія шостого скликання) 
 
 
26 березня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження рішення 
виконавчого комітету міської ради 
 
 Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради  
№ 44 від 25 лютого 2014 року "Про субвенцію на будівництво, реконструкцію, 
ремонт  та утримання вулиць і доріг комунальної власності", враховуючи  
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 :  
 
 Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради № 44 від         
25 лютого "Про субвенцію на будівництво, реконструкцію, ремонт та 
утримання вулиць і доріг комунальної власності" (додається). 
 
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 
 

(двадцять четверта  сесія шостого  скликання) 
 
 

26 березня 2014 року 
м. Корюківка     
 
Про внесення змін до рішення  
двадцять другої сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання 
від 11 лютого 2014 року 
«Про міський  бюджет на 2014 рік» 
 
 Розглянувши рішення виконкому Корюківської міської ради № 46 від 21 
березня 2014 року "Про розподіл вільного залишку та внесення змін до 
бюджету Корюківської міської ради на 2014 рік", враховуючи 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 вирішила: 

 
 1. Внести зміни та доповнення до рішення двадцять другої сесії 
Корюківської міської ради шостого скликання від 11 лютого 2014 року «Про 
міський бюджет на 2014 рік», а саме: 
 1.1. Пункти 1, 2, 4,8, 15 рішення викласти новій редакції:  
 «1.Встановити загальний обсяг доходів бюджету на 2014 рік в сумі 
11917,3 тис. грн. 
 Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі         
8652,5 тис. грн., спеціального фонду бюджету  3264,8 тис. грн., в тому числі 
бюджету розвитку 2190,0тис.грн.(додаток №1).» 
 
 «2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік у 
сумі 14421,0 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у 
сумі 8903,0 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 5518,0 тис. грн. 



за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів 
(додаток № 2). 
 Встановити розмір внутрішнього фінансування міського бюджету по  
загальному фонду у сумі 250,5 тис. грн., по спеціальному фонду у сумі        
2253,2 тис. грн. за рахунок залишків коштів, що склалися на 01.01.2014 року 
(додаток 6)» 
 
 «4.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів(додаток №3) на 2014 
рік: 
-  коштів, що передаються до районного бюджету у сумі 1027,6 тис. грн.; 
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах у сумі 346,1 тис. грн.» 
 
 «8.Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію 
державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 6206,5 тис. грн. 
(додаток №5).» 
 
 «15. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною» 
     
 1.2. Додатки 1, 2, 3, 4, 5 рішення двадцять другої сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання від 11 лютого 2014 року  «Про міський бюджет 
на 2014 рік» викласти у новій редакції (додаються)  
       
 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 
 

(двадцять четверта сесія шостого скликання) 
 
 
26 березня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про Програму організації 
та проведення громадських робіт 
для населення м. Корюківки 
 
 З метою максимального залучення незайнятих роботою мешканців        
м. Корюківки до участі в громадських роботах, що дозволить шляхом 
матеріальної підтримки і адаптації до трудової діяльності безробітних знизити 
соціальну напругу і вирішувати проблеми міста у благоустрої, прибиранні та 
утриманні в належному санітарному стані, керуючись ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Затвердити Програму організації та проведення в 2014 році 
громадських робіт для населення м. Корюківки (додається). 
 
 2. Рішення набирає чинності з дня його прийняття. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                   рішенням 24 сесії  
                   Корюківської міської ради 
                   шостого скликання 
                   від 26.03.2014 року 

 
ПРОГРАМА 

організації та проведення у 2014 році громадських робіт 
для населення м. Корюківки 

 
МЕТА ПРОГРАМИ 

  
Залучення максимально широкого кола незайнятих мешканців міста Корюківка до 

участі у громадських роботах, що дозволить шляхом матеріальної підтримки і адаптації до 
трудової діяльності безробітних знизити соціальну напругу і вирішувати проблеми міста у 
благоустрої, озелененні території міста, ліквідації сміттєзвалищ, відновленні, ремонту та 
доглядом за пам’ятками архітектури, меморіальними похованнями та об’єктами соціальної 
сфери, прибирання та утримання в належному санітарному стані придорожніх смуг, вирубка 
чагарників вздовж доріг та інше. 

Негативні явища в економіці країни, що відбулися в останні роки, вплинули і на 
ринок праці міста. 

Досить високим залишається рівень реєстрації громадян, які не можуть на рівних 
конкурувати на ринку праці та потребують додаткового соціального захисту, тривалий час 
перебувають на обліку в Корюківському районному центрі зайнятості і отримують порівняно 
невелику за розміром допомогу по безробіттю.  

Таким чином, одним із важливих заходів підтримки людей у період   вимушеного 
безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в  громадських роботах – видом 
суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади, які 
організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки 
безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах. Законом  
України «Про зайнятість населення» зазначено, що громадські роботи, що відповідають 
потребам певної територіальної громади або задовольняють суспільні потреби 
територіальних громад, організовуються органами місцевого самоврядування за участю 
територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції на договірних засадах. 

Для виконання громадських робіт у 2014 році планується залучити 65 безробітних 
громадян .  

 
1. ПЕРЕЛІК ВИДІВ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ, ЩО ОРГАНІЗОВУЮТЬСЯ у м. 

Корюківка у 2014 РОЦІ 
 
1.1. Програмою організації та проведення у 2014 році громадських робіт для 

незайнятого населення м. Корюківка (далі Програма) види громадських визначені за такими 
критеріями: 

1) мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути використані 
постійні робочі місця та вакансії; 

2) можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня; 
3) мають економічну, соціальну та екологічну користь для міста; 
4) надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не 

потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки; 
1.2. Перелік видів громадських робіт, до яких можуть залучатись безробітні:  



1) упорядження меморіалів, пам'ятників, братських могил та інших місць поховання 
загиблих захисників Вітчизни, утримання у належному стані цвинтарів; 

2) благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об'єктів соціальної сфери, 
зон відпочинку і туризму. Ліквідація сміттєзвалищ та снігових заметів у місті; 

3) прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг, вирубка чагарників 
у вздовж доріг; 

4) відновлення та благоустрій природних джерел та водоймищ, русел річок; 
5) роботи з відновлення, ремонту та догляду пам’яток архітектури, історії та 

культури, заповідників. 
6) Роботи на будівництві або ремонті об’єктів соціальної сфери: дитячих дошкільних 

закладів, спортивних майданчиків, закладів культури і охорони здоров’я, дитячих 
оздоровчих таборів, та інших об’єктів соціальної сфери, які здійснюються міською радою чи 
міськими комунальними підприємствами; 

7) роботи, пов’язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких осіб, 
ветеранів війни, інвалідів, що проводяться за рішенням виконавчого комітету міської ради; 

8) інші загальнодоступні види трудової діяльності, які мають економічну, соціальну 
та екологічну користь для Корюківської громади, сприяють її соціальному розвитку, мають 
тимчасовий характер та можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня. 

 
 1.3. Фінансування таких робіт здійснюється пропорційно рівними частинами за 

рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття. 

 
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, 
УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ м. Корюківки в 2014 РОЦІ 

           
2.1 Перелік підприємств, організацій, установ державної і комунальної власності, на 

яких планується організація громадських робіт для безробітних та осіб, які виявили бажання 
працювати у вільний від основної роботи час, наведені у таблиці: 

 

 п/п Найменування підприємства, організації, установи 

1 2 
1 Корюківська житлово-експлуатаційна контора  

 
2.2. У разі виникнення потреби в організації громадських робіт на інших 

підприємствах державної та комунальної власності, такі роботи можуть бути організовані за 
рішенням виконавчого комітету міської ради. 

 
3. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 
Виконавчому комітету Корюківської міської ради спільно з Корюківським районним 

центром зайнятості на час реалізації положень Програми: 
 
3.1. Систематично аналізувати потребу комунальних підприємств та служб, що 

займаються проблемами благоустрою міста, соціального захисту  одиноких осіб та громадян 
похилого віку, інвалідів праці та війни, закладів  медицини, освіти та культури, з метою 
організації громадських робіт, залучення до їхнього виконання максимально можливої 
кількості безробітних  громадян, збільшення тривалості цих робіт. 

     



3.2. Забезпечувати оперативне вирішення першочергових організаційних і 
матеріально-технічних проблем щодо організації і проведення громадських  робіт, 
залучаючи до їх виконання, перш за все, громадян, які тривалий час  перебувають на обліку в 
районному центрі зайнятості, а також безробітних, які  не можуть на рівних конкурувати на 
ринку праці і потребують соціального захисту.  

 
3.3. Проводити співбесіди та навчання з керівниками підприємств, організацій, 

установ, на базі яких будуть проводитися громадські роботи щодо призначення 
відповідальних осіб за організацію цих робіт для ведення необхідної документації та 
своєчасного обміну інформацією з районним центром зайнятості, укладання строкових 
трудових договорів з особами, які будуть брати участь в громадських роботах. 

  
4. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ. 
 
4.1. Програмою передбачається фінансування громадських робіт за рахунок коштів 

міського бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття (далі Фонд), а також коштів підприємств, організацій та 
установ міста, які організовують у себе громадські роботи або виступають у якості спонсорів 
таких робіт. 

У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування 
організації таких робіт здійснюється пропорційно рівними частинами за рахунок коштів 
міського бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття. 

Для проведення у місті громадських робіт виділяється 10000.00 грн. (десять тисяч грн. 
00 копійок) з міського бюджету для оплати праці безробітних громадян, в тому числі: 

 

№ 
п/п 

 
Найменування підприємства, організації, установи 

Джерела 
фінансування, 

сума  
(тис. грн.) 

1 2 3 
 
1 Корюківська житлово-експлуатаційна контора 

Міський 
бюджет, 

10.0 
  
 4.2. Оплата праці залучених до робіт осіб здійснюється за фактично виконану роботу 

в розмірі, що не може бути меншим, ніж мінімальний розмір заробітної плати, та відповідно 
до положень угоди. 

 
4.3. Необхідні матеріально-технічні ресурси, витратні матеріали, що 

використовуються в ході проведення громадських робіт, забезпечують замовники робіт 
відповідно до визначених обсягів. 

 
 
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 
 

(двадцять четверта сесія шостого скликання) 
 
 
26 березня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження міської програми  
"Членські внески" на 2014 рік 
 
 Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
планування соціально-економічного, культурного розвитку міста, бюджету, 
фінансів, обліку та цін, керуючись п. 15 ст. 91 Бюджетного кодексу України,  
інструкцією "Про сплату членських внесків членам Асоціації міст України", 
затвердженою рішенням правління Асоціації міст України від 28.06.1999, ст. 26 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Затвердити міську програму "Членські внески" на 2014 рік (додається). 
 
 2. Видатки, пов'язані з реалізацією Програми, здійснювати за рахунок 
коштів, передбачених у міському бюджеті на 2014 рік. 
 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                        рішенням двадцять четвертої сесії   
                                                                        Корюківської міської ради   
                                                                        шостого скликання від 26.03.2014 р. 
 

Міська програма "Членські внески"  на 2014 рік 
 

 Обґрунтування здійснення Програми 
 Місто Корюківка входить до Асоціації міст України та до місцевої 
Асоціації органів місцевого самоврядування "Ради Корюківщини". Дані 
Асоціації створені для сприяння розвитку місцевого самоврядування в Україні, 
для захисту конституційних прав та свобод територіальних громад, сприяння 
розвитку місцевого самоврядування та удосконалення його законодавчої бази, 
сприяння соціально - економічного розвитку громади, захисту прав та 
законодавчих інтересів громад органів місцевого самоврядування, їх посадових 
осіб, сприяння обміном досвіду в розв’язанні питань місцевого розвитку, 
надання членам інформаційних послуг, консультаційної, методичної та 
практичної допомоги. 
 
 Підстава для розроблення Програми 
 Програма розроблена на підставі ст. 26 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні", п. 15 ст. 91 Бюджетного кодексу України, інструкції 
"Про сплату членських внесків членам Асоціації міст України", затвердженої 
рішенням правління Асоціації міст України від 28.06.1999 р., Статуту місцевої 
Асоціації органів місцевого самоврядування "Ради Корюківщини", 
затвердженого в новій редакції рішенням Загальних зборів Асоціації  
20.05.2011 р. 
 
 Мета Програми 
 Метою Програми є сплата членських внесків в Асоціацію міст України та 
місцеву Асоціацію органів місцевого самоврядування "Ради Корюківщини" за 
2014 рік.  
 
 Завдання Програми 
 Завданням Програми є виконання обов'язків членів Асоціацій,  визнаючи 
положення їх Статутів; оплата  членських внесків виконавчим комітетом 
Корюківської міської ради, як дійсного члена Асоціацій. 
 
 Етапи виконання Програми 
 Програма виконується протягом 2014 року. 
 
  Загальний обсяг фінансування Програми 
 Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 
виконання Програми з міського бюджету в 2014 році складає 4 тис. грн. 
 



 Джерела фінансування Програми 
 Джерелом фінансування Програми є бюджетні кошти, передбачені для 
цієї мети в бюджеті міста Корюківка на 2014 рік. 
 Головним розпорядником бюджетних коштів є Корюківська міська рада. 
 
 Очікувані результати 
 Активна участь міста, яку представляє виконавчий комітет Корюківської 
міської ради, у суспільному житті району, області та держави. Повноважними 
представниками міста в роботі Асоціацій є міський голова та секретар міської 
ради. 
 
 Відповідальний виконавець Програми 
 Відповідальним виконавцем Програми є виконавчий комітет 
Корюківської міської ради. 
 
 Контроль за ходом виконання програми 
 Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів 
виконавцями, зазначеними в цій Програмі. 
 Виконавці Програми готують і подають до фінансово – господарського 
відділу міської ради звіти згідно чинного законодавства.  
 
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 
 

(двадцять четверта сесія шостого скликання) 
 
 
26 березня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження міської Програми 
поліпшення становища дітей та охорони 
дитинства в м. Корюківка на 2014 рік 
 
 Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, сім’ї та молоді та на 
виконання подання прокуратури Корюківського району про усунення порушень 
законодавства про охорону дитинства, керуючись ст. 15, 91 Бюджетного 
кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Затвердити міську Програму поліпшення становища дітей та охорони 
дитинства в м. Корюківка на 2014 рік (додається). 
 
 2. Видатки, пов’язані з реалізацією Програми, здійснювати за рахунок 
коштів, передбачених в міському бюджеті на 2014 рік. 
 
 Контроль за виконанням цього 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 двадцять четвертої сесії  
                                                                                                  Корюківської міської ради  
                                                                                                  шостого скликання  
                                                                                                  від 26.03.2014 р. 
 
 

Міська Програма поліпшення становища дітей  
та охорони дитинства в м. Корюківка на 2014 рік 

 
Обґрунтування здійснення Програми 

 
 Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до 
їх компетенції забезпечують проведення державної політики в сфері охорони дитинства, 
розроблення галузевих регіональних програм поліпшення становища дітей, вирішення інших 
питань в цій сфері. 
 Станом на 19.02.2014 р. в місті проживає 59 дітей-інвалідів хворих на ДЦП, СНІД та 
інші тяжкі захворювання. 

Підстава для розроблення Програми 
 

 Програма розроблена на підставі Закону України "Про охорону дитинства", ст. 15, 91 
Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні". 

Мета Програми 
 

 Метою Програми є поліпшення діяльності дошкільних навчальних закладів міста, 
зацікавлених органів та організацій, які здійснюють свою діяльність на території м. 
Корюківка в сфері забезпечення  охорони дитинства, поліпшення становища дітей та 
організації їх всебічного виховання. 

Завдання Програми 
 Завданням Програми є: 
- поліпшення становища дітей, в першу чергу дітей-інвалідів та дітей з іншими вадами; 
- залучення таких дітей до суспільно корисної діяльності, зменшення напруги в дитячих 
колективах по відношенню до дітей з вадами, та ін. 
 

Етапи виконання Програми: 
 

 Програма виконується протягом 2014 року. 
 

 Фінансування Програми 
 Джерелом фінансування Програми є бюджетні кошти, передбачені для цієї мети в 
бюджеті міста на 2014 рік, залучені кошти (благодійні, кошти громадських організацій). 
 Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання 
Програми з міського бюджету в 2014 році складає 10 тис. грн. 
  

Учасники та виконавці Програми 
 

 Основним організатором заходів та учасником виконання Програми є виконавчий 
комітет Корюківської міської ради. 
 Безпосередніми виконавцями Програми є: 
- дошкільні навчальні заклади міста; 
- комунальні підприємства міської ради. 



 Залучені учасники (за згодою): 
- відповідні відділи Корюківської РДА, навчальні та позашкільні навчальні заклади, 
Корюківська ЦРЛ, громадські організації, підприємства всіх форм власності, установи та 
організації. 

Очікувані результати 
 

 Поліпшення становища дітей в суспільстві, особливо дітей-інвалідів та з іншими 
вадами, адаптація їх в соціальному середовищі, запобігання проявів нетерпимості та 
негативного ставлення до таких дітей. 
 

Контроль за ходом виконання Програми 
 

 Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів та планів роботи 
основними та безпосередніми учасниками Програми.  
 Контроль за виконанням заходів здійснюється постійною комісією міської ради з 
питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, сім’ї та молоді. 
 
 
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 
 

(двадцять четверта сесія шостого скликання) 
 
 
26 березня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження міської Програми 
охорони навколишнього природного 
середовища м. Корюківки на 2014 рік 
 
 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. 15 Закону 
України "Про охорону навколишнього природного середовища", ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Затвердити міську Програму охорони навколишнього природного 
середовища м. Корюківки на 2014 рік (додається). 
 
 2. Фінансування природоохоронних заходів, передбачених Програмою, 
здійснювати в межах надходжень коштів до фонду охорони навколишнього 
природного середовища та інших, передбачених в міському бюджеті на ці цілі. 
 
 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 
 
 
 



                                                                           З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
                                                                           рішенням двадцять четвертої сесії 
                                                                           Корюківської міської ради  
                                                                           шостого скликання  
                                                                           від 26.03.2014 р. 

 
Міська Програма 

охорони навколишнього природного середовища 
м. Корюківки на 2014 р. 

 
1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
 Нова концепція національної екологічної політики України на період до 
2020 року визначає, що "мета національної екологічної політики спрямована на 
збереження та відновлення екосистеми на всій території України, що необхідна 
для гармонічного існування живої і неживої природи, досягнення рівноваги 
використання природних ресурсів, їх відновлення та розвитку суспільства, а 
також гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і 
здоров’я населення". 
 Загострення проблем безпеки навколишнього середовища і населення 
стало визначальною рисою сучасності. 
 Основна мета політики м. Корюківки у галузі охорони навколишнього 
природного середовища і забезпечення екологічної безпеки  направлена на 
підтримку і зростання якості життя населення, на стабільне функціонування і 
розвиток економіки міста без збільшення навантаження на навколишнє 
середовище, забезпечення переходу від ліквідації наслідків забруднення до їх 
попередження, сприяння реальному переходу на засади сталого, екологічно 
збалансованого розвитку. 
 Програма охорони навколишнього природного середовища м. Корюківки 
на 2014 рік (далі − Програма) розроблена відповідно до Концепції екологічної 
політики України і ґрунтується на основних показниках економічного і 
соціального розвитку м. Корюківки на 2014 рік. Програмою передбачені 
заходи, які будуть фінансуватись за рахунок коштів міського фонду охорони 
навколишнього природного середовища, міського бюджету, а також коштів 
підприємств міста. 
 
2. Мета Програми 
 Головна мета Програми: подальше зростання якості життя  населення 
шляхом формування екологічно комфортного середовища життєдіяльності та 
суспільного розвитку міста. 
 Основні передумови розробки екологічної Програми визначені станом 
природного середовища в місті, результатами попередньої природоохоронної та 
містобудівної діяльності. 
 Правовою основою розробки Програми охорони навколишнього 
природного середовища м. Корюківки на 2014 р. є: 
- Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року; 



- Закон України "Про місцеве самоврядування в  Україні"; 
- Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Корюківки 
на 2014 рік. 
 Головними причинами стійкого характеру екологічних проблем міста є 
забруднення атмосферного повітря, поверхневих вод, міських земель, що 
зумовлено широким використанням у промисловості, будівництві, на 
транспорті, а також у міському господарстві застарілих технологій, які дають 
великі обсяги відходів. 
 Вибір пріоритетних напрямків діяльності Корюківської міської ради в 
галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального 
природокористування та екологічної безпеки на 2014 р. здійснено відповідно до 
пропозицій виконкому міської ради, окремих підприємств міста та увійшли до 
переліку заходів (додаток до Програми). 
 
3. Основні завдання Програми на 2014 рік: 
- зменшення обсягів викидів та скидів забруднюючих речовин в навколишнє 
середовище; 
- виконання заходів програми оздоровлення атмосферного повітря; 
- проведення інвентаризації джерел  викидів шкідливих речовин в атмосферне 
повітря  на промислових підприємствах та взяття на державний облік об’єктів, 
які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан 
атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що 
викидаються в атмосферне повітря; 
- реконструкція та будівництво водопровідно-каналізаційних мереж та 
каналізаційно-напірної станції; 
- зменшення впливу промислових та побутових відходів на довкілля міста; 
- здійснення заходів з пропаганди охорони навколишнього природного 
середовища та підвищення рівня екологічної освіти. 
 Забезпечення реалізації міської екологічної політики щодо поліпшення 
стану навколишнього природного середовища та запобігання його забруднення 
в процесі соціально-економічного розвитку міста проводиться шляхом 
впровадження системи цільових заходів. 
 
4. Ресурсне забезпечення Програми 
 Сума коштів, необхідних на виконання заходів Програми, складає: 
- державний бюджет − 1745 тис. грн.; 
- міський фонд ОНПС − 223,7 тис. грн.; 
- міський бюджет − 19 тис. грн.; 
- залучені кошти − 50 тис. грн.; 
- кошти підприємств − 190 тис. грн. 
Всього по Програмі: 2227,7 тис. грн. 
 
5. Очікувані результати 
 Виконання Програми здійснюється шляхом виконання поставлених 
завдань виконавцями, зазначеними у Програмі. 



 В результаті виконання програмних заходів у 2014 р. буде забезпечено 
надійне функціонування всього господарського комплексу міста в сфері 
забезпечення на належному рівні охорони навколишнього природного 
середовища, здійснене заплановане будівництво та покращено благоустрій 
міста. 

Додаток до Програми 
№ 
з/п 

Заходи Необхідні 
кошти, 
тис. грн. 

Виконавці 

1 Утримання пляжів 5 Корюківська ЖЕК, залучені 
організації 

2 Забезпечення екологічно 
безпечного зберігання та 
захоронення відходів 

30 БК "ПМК-55", Корюківська 
ЖЕК 

3 Забезпечення екологічно 
безпечного збирання та 
перевезення відходів 

10 Корюківська ЖЕК 

4 Придбання контейнерів для 
сміття (в т.ч. контейнерів для 
збирання ПЕТ пляшок та 
макулатури) 

55 Корюківська ЖЕК 

5 Спилювання аварійних дерев в 
населених пунктах та посадка 
нових 

9 Корюківська ЖЕК, залучені 
організації та підприємства 

6 Утримання колодязів питної води 5 Корюківська ЖЕК 
7 Роботи, пов’язані з поліпшенням 

технічного стану та благоустрій 
водойм притоки річки Бреч 

119,7 Корюківське МУВГ, БК 
"ПМК-55", Корюківська 
ЖЕК 

8 Закінчення реконструкції 
каналізаційно-насосної станції 

1550 КП "Корюківкаводоканал", 
Корюківська ЖЕК, залучені 
організації та підприємства 

9 Капітальний ремонт дамби по 
вул. Бульварній 

140 КП "Корюківкаводоканал", 
Корюківська ЖЕК, залучені 
організації та підприємства 

10 Відновлення і підтримання 
сприятливого гідрологічного 
режиму та санітарного стану 
річок, очищення русел від дерев 
(що потрапили до них внаслідок 
проходження весняних повеней) 

64 Корюківське МУВГ 

 
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 
 

(двадцять четверта сесія шостого скликання) 
 
 
26 березня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження міської Програми  
раціонального використання та охорони 
водних ресурсів на 2014 рік 
  
 Враховуючи рекомендації постійної 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. 10 Водного кодексу 
України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Затвердити міську Програму раціонального використання та охорони 
водних ресурсів на 2014 рік. 
 
 2. Фінансування заходів передбачених Програмою здійснювати у межах 
коштів природоохоронного фонду та інших, передбачених в міському бюджеті 
на ці цілі. 
 
 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 
 
 
 
 
 



                                                                           З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
                                                                           рішенням двадцять четвертої сесії 
                                                                           Корюківської міської ради 
                                                                           шостого скликання  
                                                                           від 26.03.2014 р. 
 

Міська Програма раціонального використання  
та охорони водних ресурсів на 2014 рік 

 
1. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма 
 Річки, озера, водосховища, колодязі та криниці значною мірою 
забруднюються промисловими та господарськими відходами. Стоки, наявність 
яких пояснюється проблемами побуту, містять значну кількість неорганічних та 
органічних сполук, потрапляння яких у водойми  можуть викликати небезпечні 
захворювання. "Постачальниками" стічних вод, складних за вмістом є об’єкти 
промисловості. Помітно забруднюються водні ресурси поверхневим стоком із 
земельних угідь. У такий спосіб до водних об’єктів потрапляють біологічні 
речовини, продукти ерозії ґрунту та отрутохімікати − засіб боротьби із 
сільськогосподарськими шкідниками. Зараз відсутні прямі засоби захисту 
водних джерел від пестицидів, що застосовуються в сільському та лісовому 
господарствах. Але повинен здійснюватись контроль за їх використанням. 
 Основна мета політики міської ради в галузі регулювання водних 
відносин є: 
- здійснення заходів щодо раціонального використання і охорони вод та 
відтворення водних ресурсів; 
- встановлення правил загального користування водними об’єктами; 
- організація роботи, пов’язаної з ліквідацією наслідків  аварій та стихійного 
лиха, погіршення якості вод або їх шкідливою дією, залучення у встановленому 
порядку до цієї роботи підприємств, установ та організацій; 
- організація інформування населення про стан водних об’єктів, а також про 
надзвичайні екологічні ситуації, які можуть негативно вплинути на стан 
здоров’я людей та про заходи, що вживаються для поліпшення стану вод та ін. 
 Програма раціонального використання та охорони водних ресурсів на 
2014 рік (далі − Програма) розроблена відповідно до Водного кодексу України, 
Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні". Програмою передбачені заходи, які будуть фінансуватись за рахунок 
коштів міського бюджету, залучених коштів підприємств, установ та 
організацій. 
 
2. Виконавці Програми 
 Основними виконавцями є: 
- виконавчий комітет міської ради, державні органи охорони навколишнього 
природного середовища, водного господарства, санітарного нагляду, 
комунальні підприємства міської ради: "Корюківкаводоканал" та Корюківська 



ЖЕК, підприємства всіх форм власності, які здійснюють свою діяльність на 
території Корюківської міської ради. 
 
3. Мета Програми 
 Головна мета Програми: подальше зростання якості життя населення 
шляхом надання якісних послуг в сфері водопостачання та убезпечення водних 
об’єктів від забруднення. 
 Метою Програми є забезпечення міської санітарної охорони у сфері 
питної води та питного водопостачання, збереження водних об’єктів 
централізованого питного водопостачання з метою охорони та збереження 
природних властивостей води у місцях її забору, запобігання забрудненню, 
засміченню та передчасному виснаженню водних об’єктів, а також 
забезпечення безпеки виробництва, постачання і споживання питної води. 
 В результаті поліпшення екологічної ситуації на території міської ради  
має бути забезпечено досягнення балансу між потребами економічного 
розвитку і спроможностями відтворення екологічно повноцінних водних 
ресурсів у результаті цілеспрямованого державного регулювання господарської 
діяльності; забезпечення якісною водою питних та господарських потреб 
жителів населених пунктів міської ради, підприємницької та соціальної сфер; 
захист населення і виробничо-господарського комплексу від шкідливої дії вод − 
підтоплення, водної ерозії, паводків, тощо. 
 
4. Основні завдання Програми на 2014 рік: 
- виконання заходів Програми в сфері раціонального використання та охорони 
водних ресурсів; 
- проведення інвентаризації об’єктів забору питної води (колодязі, джерела, 
об’єкти водозабору та ін.), встановлення охоронних зон; 
- запобігання забруднення русел річок та канав, проведення вчасного їх 
очищення від деревної порості, забруднення, виорювання прибережних смуг і 
т.п.); 
- організація роботи пов’язаної з підтопленням вулиць та населених пунктів, 
контроль за проходженням паводків та станом водозапірних споруд (дамб); 
- проведення ремонтів водозапірних споруд (дамб); 
- проведення робіт по відведенню поверхневих вод з території населених 
пунктів; 
- забезпечення належного санітарного стану об’єктів, де здійснюється водозабір 
питних вод, постійний контроль за їх якістю; 
- обмеження, тимчасова заборона (зупинення) діяльності підприємств та інших 
об’єктів в разі порушення ними вимог водного законодавства, в межах своєї 
компетенції; 
- вирішення інших питань в галузі регулювання водних відносин в межах своєї 
компетенції. 
 
5. Ресурсне забезпечення 
 Сума коштів, необхідних на виконання заходів Програми складає: 



- державний бюджет − 1495 тис. грн.; 
- міський бюджет − 120 тис. грн..; 
- та залучені кошти підприємств, установ та організацій, які здійснюють свою 
діяльність в сфері використання та збереження водних ресурсів. 
 
6. Очікувані результати 
 Виконання Програми здійснюється шляхом виконання поставлених 
завдань виконавцями, зазначеними у Програмі. 
 В результаті виконання Програми в 2014 році буде здійснено надійне 
функціонування всього господарського комплексу міста в сфері використання 
та охорони водних ресурсів. 
 
 
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 
 

(двадцять четверта сесія шостого скликання) 
 
 
26 березня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження Порядку розміщення 
телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку 
та іншого слабкострумового обладнання 
в житлових будинках та інших об’єктах  
комунальної власності територіальної  
громади м. Корюківки 
 
 З метою впорядкування розміщення, встановлення та експлуатації 
технічних елементів (пристроїв) телекомунікаційних мереж, мереж та іншого 
слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об’єктах 
комунальної власності територіальної громади м. Корюківки, відповідно до 
Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про 
забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", 
Закону України "Про телекомунікації", Правил утримання житлових будинків 
та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету 
України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 р. № 76, 
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. Затвердити Порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж 
зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших 
об’єктах комунальної власності територіальної громади м. Корюківки 
(додається). 



 2. Відшкодування суб’єктами підприємницької діяльності витрат за 
користування місцями в житлових будинках та інших об’єктах комунальної 
власності для розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого 
слабкострумового обладнання спрямовується в повному обсязі до 
балансоутримувача майна − підприємств житлово-комунального господарства 
Корюківської міської ради. 
 
 3. Кошти від плати за користування місцями в житлових будинках та 
інших об’єктах комунальної власності для розміщення телекомунікаційних 
мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання використовувати 
на відновлення житлового фонду та інших об’єктів комунальної власності. 
 
 4. Дане рішення набуває чинності з 01 квітня 2014 року. 
 
 5. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
                                                                           рішенням двадцять четвертої сесії 
                                                                           Корюківської міської ради 
                                                                           шостого скликання  
                                                                           від 26.03.2014 р. 
 
 

П О Р Я Д О К 
 

розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого 
слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об’єктах 

комунальної власності територіальної громади м. Корюківки 
 

1. Загальні положення 
 
1.1. Порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого 
слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об’єктах 
комунальної власності територіальної громади м. Корюківки (далі − Порядок) 
розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про забезпечення 
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", Закону України 
"Про телекомунікації", постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 
2012 року № 295 "Про затвердження правил надання та отримання 
телекомунікаційних послуг" з метою регулювання та надання в користування 
місць для прокладання телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого 
слабкострумового обладнання та встановлення додаткових пристроїв в 
житлових та нежитлових будинках (в т.ч. підвальних приміщеннях) та інших 
об’єктах, що належать до комунальної власності територіальної громади міста 
Корюківки. 
 
1.2. Порядок є обов’язковим для суб’єктів підприємницької діяльності всіх 
форм власності, які згідно з чинним законодавством мають право на виконання 
робіт з встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж на 
території м. Корюківки. 
 
1.3. Забороняється: 
 
1.3.1. розміщення суб’єктами господарювання елементів (пристроїв) 
телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового 
обладнання в житлових будинках та інших об’єктах комунальної власності 
територіальної громади м. Корюківки без погодження виконавчого комітету; 
 
1.3.2. розміщення технічних елементів (пристроїв) на головних фасадах 
будівель та споруд, а також на покрівлях житлових будинків, інших об'єктах 



комунальної власності територіальної громади м. Корюківки з поліуретановим 
покриттям; 
 
1.3.3. встановлення технічних елементів (пристроїв) з кріпленням до цегляних 
оголовків димовентиляційних каналів; 
 
1.3.4. розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) з 
ушкодженням зовнішніх будівельних конструкцій будинків і споруд. 
 
1.4. Всі технічні елементи (пристрої), які встановлюються на будівлях і 
спорудах м. Корюківки, повинні бути сертифіковані на території України, а 
пристрої, які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє 
середовище, мати висновок санітарної епідеміологічної експертизи 
Міністерства охорони здоров'я України. 
 
2. Порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв'язку та 
іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших 
об'єктах комунальної власності територіальної громади м. Корюківки 
 
2.1. Для розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв'язку та іншого 
слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об'єктах, що 
належать до комунальної власності територіальної громади міста Корюківки 
суб'єкт господарювання (далі - Оператор) звертається до відповідного  
підприємства житлово-комунального господарства Корюківської міської ради 
(далі - Балансоутримувач) з клопотанням про видачу технічних умов (далі - ТУ) 
для розміщення мереж. В клопотанні суб'єкт господарювання зазначає наміри 
користування будівлею, її частиною або комплексом будівель та споруд із 
зазначенням адрес розміщення телекомунікаційної мережі, характеристики 
технічних засобів та орієнтовного строку прокладання, орієнтовну кількість 
абонентів(споживачів послуг). До клопотання Оператор додає: 
 
 - копію свідоцтва про державну реєстрацію; 
 - виписку з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-
підприємців; 
 - копію довідки ЄДРПОУ; 
 - копію довідки про взяття на облік платника податку;  
 - копію ліцензії Національної комісії з питань регулювання зв'язку (НКРЗ) на 
здійснення технічного обслуговування мережі або довідку про рішення НКРЗ 
щодо включення Заявника до реєстру суб'єктів господарювання у сфері 
телекомунікації; 
 - висновок районної санітарної епідеміологічної інспекції; 
 - висновок районної пожежної інспекції; 
 - погодження 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; 
 - інші необхідні документи згідно чинного законодавства. 
 
2.2. Відповідальність за видачу ТУ покладається на Балансоутримувача.  
 
2.3. Видача ТУ Балансоутримувачем проводиться не пізніше 14 календарних 
днів з дати реєстрації клопотання Оператора. За видачу ТУ справляється плата, 
розмір якої визначається Балансоутримувачем.  
 
2.4. Балансоутримувач відмовляється видати ТУ Оператору в разі не подання 
Оператором переліку документів, визначених Порядком або при відсутності 
технічної можливості прокладання мереж відповідно до намірів Оператора. 
Відповідальність за письмове обґрунтування відмови у видачі ТУ несе 
Балансоутримувач. В разі відмови Оператору видати ТУ Балансоутримувач не 
пізніше 14 календарних днів з дати реєстрації клопотання Оператора 
повідомляє про відмову у видачі ТУ. 
 
2.5. ТУ на будівництво каналів, прокладання мереж, встановлення 
сертифікованого обладнання є дійсними протягом одного року. 
 
2.6. Якщо Оператор не розробив робочого проекту відповідно до виданих ТУ і 
не звернувся за продовженням строку їх дії, зазначені ТУ вважаються такими, 
що втратили чинність. 
 
2.7. У разі необхідності внесення змін до ТУ Оператор протягом 10 
календарних днів з дати їх отримання повинен надати пропозиції щодо цих змін 
Балансоутримувачу. 
 
2.8. У разі втрати чинності ТУ повторно їх отримати можна за процедурою 
першого отримання. 
 
2.9. Після одержання ТУ Оператор замовляє в проектній організації, що має 
ліцензію на виконання таких робіт робочий проект розміщення 
телекомунікаційних мереж, мереж зв'язку та іншого слабкострумового 
обладнання, подає його в двох примірниках, які повинні бути однаковими, на 
погодження до Балансоутримувача. Один погоджений примірник робочого 
проекту залишається у Балансоутримувача. Робочий проект має відповідати 
вимогам державних будівельних норм.  
 
2.10. Балансоутримувач перевіряє робочий проект на відповідність її 
оформлення до виданих ТУ та вимог діючих нормативних документів. Робочий 
проект погоджується: 
 



- відділом житлово-комунального господарства та будівництва, містобудування 
та архітектури Корюківської РДА; 
 
- Державною інспекцією електрозв'язку по Чернігівській області (при 
встановленні радіотехнічних об'єктів (РТО),які випромінюють електромагнітну 
енергію в навколишнє середовище). 
 
2.11. Якщо робочим проектом передбачено прокладання мереж через об'єкти, 
які не є комунальною власністю територіальної громади м. Корюківки, робочий 
проект погоджують також власники або підприємства, у господарському 
віданні яких перебувають ці об'єкти. 
 
2.12. Якщо робочим проектом передбачається прокладення підземної кабельної 
мережі, робочий проект також погоджується з цехом телекомунікаційних 
послуг № 4 ПАТ "Укртелеком". 
 
2.13. Якщо у робочому проекті відсутні недоліки, Балансоутримувач погоджує 
робочий проект та у п'ятиденний строк з дати погодження звертається з 
клопотанням до виконавчого комітету міської ради щодо надання погодження 
Оператору розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв'язку та іншого 
слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об'єктах 
комунальної власності територіальної громади м. Корюківки. Виконавчий 
комітет розглядає клопотання Балансоутримувача та не пізніше 30 днів з дня 
реєстрації клопотання приймає рішення про погодження Оператору розміщення 
телекомунікаційних мереж, мереж зв'язку та іншого слабкострумового 
обладнання в житлових будинках та інших об'єктах комунальної власності 
територіальної громади м. Корюківки відповідно до робочого проекту.  
 
2.14. На підставі погодження виконавчого комітету міської ради 
Балансоутримувач протягом десяти днів укладає Договір з Оператором на 
розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв'язку та іншого 
слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об'єктах 
комунальної власності територіальної громади м. Корюківки в двох 
примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких передається 
Оператору, другий залишається у балансоутримувача. 
 
2.15. Оператору забороняється приступати до розміщення телекомунікаційних 
мереж, мереж зв'язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових 
будинках та інших об'єктах комунальної власності територіальної громади      
м. Корюківки без укладення з Балансоутримувачем Договору на розміщення 
телекомунікаційних мереж, мереж зв'язку та іншого слабкострумового 
обладнання в житлових будинках та інших об'єктах комунальної власності 
територіальної громади м. Корюківки. 
 



2.16. Після укладання Договору між Балансоутримувачем та Оператором про 
розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв'язку та іншого 
слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об'єктах 
комунальної власності територіальної громади м. Корюківки Балансоутримувач 
забезпечує доступ представників Оператора до житлових будинків та інших 
об'єктів комунальної власності для проведення робіт Оператором, призначає 
відповідальну особу для здійснення технічного нагляду за розміщення 
телекомунікаційних мереж, мереж зв'язку та іншого слабкострумового 
обладнання Оператором відповідно до робочого проекту. 
 

3. Вимоги до розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв'язку та 
іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших 
об'єктах комунальної власності територіальної громади м. Корюківки 
 

3.1. Телекомунікаційні мережі, мережі зв'язку та іншого слабкострумового 
обладнання повинні прокладатись із дотриманням вимог: 
законів України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 
благополуччя населення», «Про радіочастотний ресурс України», «Про 
телекомунікації»; «Керівництва щодо будівництва лінійних споруд волоконно-
оптичних ліній зв'язку», затвердженого наказом Державного комітету зв'язку та 
інформації України від 28.12.1999 р. № 157. 
 
3.2. Все обладнання та устаткування для побудови мережі та надання послуг 
має бути сертифікованим в Україні. 
 

3.3. При монтажу обладнання, будівництві та обслуговуванні мережі передачі 
даних Оператор зобов'язаний дотримуватись: 
 

3.3.1. Протипожежних норм: 
а) прокладання тільки негорючого (НГ) електричного кабелю в приміщеннях, 
довжина яких перевищує п'ятнадцять метрів; 
б) при підключенні обладнання застосовувати пристрої захисного вимкнення 
електричного струму (автоматичні вимикачі); 
в) при підключені будинків чи окремих абонентів повітряними лініями передачі 
даних забороняється застосовувати кабель з металевими елементами в середині. 
 

3.3.2. Санітарних норм. 
 
3.4. З метою уникнення механічного пошкодження електричної мережі всі 
кабелі живлення мають бути прокладені в металевому рукаві, пластиковій гофрі 
або коробі. 
 
3.5. Дотримання норм будівництва при побудові та обслуговуванні мережі 
передачі даних: 
 



- наявність у Оператора у разі будівництва мережі або у підрядника, залученого 
до виконання робіт, відповідних дозвільних документів; 
- виконавці повинні мати дозвіл з електробезпеки та на виконання висотних 
робіт; 
- мережа, що проходить через приміщення, має бути прокладена в кабельних 
каналах відповідно до стандартів; 
- Оператор має здійснювати перевірку можливості використання існуючої 
кабельної мережі та здійснювати заміну старого обладнання на нове, відповідно 
до потреб сучасності та чинного законодавства; 
- догляд та обслуговування каналу має здійснювати Оператор. 
  
3.6. Маркування кабелів та кабельних каналів Оператором, що надають 
послуги: 
- кабелі мають бути маркованими на вході і виході з будинку; 
- кабелі мають бути маркованими на вході і виході з комутаційної шафи. 
 
3.7. Оператор повинен розміщувати обладнання в металевій шафі охайного 
вигляду. Металева шафа повинна мати маркування, стосовно її належності тому 
чи іншому власнику, з обов'язковим зазначенням контактних телефонних 
номерів. 
 
3.8. Оператор повинен узгоджувати підключення електропостачання 
(електроживлення) свого обладнання з Балансоутримувачем, а у разі 
необхідності з Корюківським РЕМ. 
 

3.9. На Оператора покладається відповідальність за стан телекомунікаційних 
мереж та обладнання, а також демонтування мереж та обладнання, які не 
використовуються. 
 
3.10. В разі розірвання або закінчення строку дії Договору про розміщення 
телекомунікаційних мереж, мереж зв'язку та іншого слабкострумового 
обладнання в житлових будинках та інших об'єктах комунальної власності 
територіальної громади м. Корюківки Оператор зобов'язаний демонтувати 
телекомунікаційні мережі та слабкострумове обладнання для їх 
функціонування протягом десяти робочих днів. 
 

3.11. У випадку, якщо Оператор не проведе демонтаж телекомунікаційних 
мереж та обладнання для їх функціонування у строк, зазначений в п. 3.10. цього 
Порядку, Балансоутримувач має право самостійно за власний рахунок 
демонтувати телекомунікаційні мережі та обладнання з подальшим 
відшкодуванням користувачем цих витрат.  
 

4. Відповідальність за порушення порядку розміщення телекомунікаційних 
мереж, мереж зв'язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових 
будинках та інших об'єктах комунальної власності територіальної громади        
м. Корюківки. 



 

4.1. Самовільно розміщені телекомунікаційні мережі та слабкострумове 
обладнання, встановлене з порушеннями вимог Порядку підлягають демонтажу 
відповідно припису Балансоутримувача суб'єктом, який їх розмістив. 
 

4.2. У випадку не виконання вимог п. 4.1. Порядку, суб’єкти притягуються до 
відповідальності згідно з чинним законодавством. 
 

4.3. В разі пошкодження конструктивних елементів об'єктів винні у цьому 
Оператори повинні відновити зазначені конструкції об'єкту або відшкодувати 
Балансоутримувачу суму збитків в розмірах заподіяної шкоди. 
 
4.4. При переобладнанні, реконструкції, ремонту фасадів та дахів 
Балансоутримувач перед початком робіт повідомляє письмово власників 
телекомунікаційних мереж для вирішення питань щодо впорядкування, 
переносу або відновлення телекомунікаційних мереж. 
 

4.5. Відповідальність за організацію заходів з виконання вимог цього 
Положення у частині розміщення та встановлення технічних елементів 
телекомунікаційних мереж покладається на Балансоутримувача. 
 
5. Вирішення спорів 
 
5.1. Усі спори між Оператором, Балансоутримувачем, які виникають при 
наданні доступу та використання місця на об'єктах вирішуються шляхом 
проведення переговорів.  
 
5.2. У разі недосягнення згоди будь-яка з сторін має право звернутися до суду 
для вирішення спору в порядку, передбаченому законодавством України. 
 

6. Розрахунок вартості відшкодування суб'єктами підприємницької діяльності 
витрат за розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв'язку та іншого 
слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об'єктах 
комунальної власності територіальної громади м. Корюківки. 
 
6.1. Розрахунок вартості відшкодування суб'єктами підприємницької діяльності 
витрат за розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв'язку та іншого 
слабкострумового обладнання на об'єктах комунальної власності 
територіальної громади м. Корюківки з використанням підземних та наземних 
технічних засобів телекомунікацій (кабельна каналізація, колектора, станційні 
та лінійні споруди, житлові будинки та інші об'єкти) при розміщенні та 
подальшої експлуатації мереж зв’язку, теле-, радіокомунікацій розроблено з 
метою створення єдиного організаційно-економічного механізму управління та 
експлуатації мереж зв'язку, теле-, радіокомунікацій. 
 



6.2. Відшкодування суб'єктами підприємницької діяльності витрат за 
розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв'язку та іншого 
слабкострумового обладнання на об'єктах комунальної власності 
територіальної громади м. Корюківки є платежем, який вносить Оператор 
незалежно від наслідків своєї господарської діяльності щомісячно до десятого 
числа місяця що настає за звітним періодом, відповідно до умов укладеного 
Договору. 
 

6.3. Розмір відшкодування суб'єктами підприємницької діяльності витрат за 
розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв'язку та іншого 
слабкострумового обладнання на об'єктах комунальної власності 
територіальної громади м. Корюківки визначається за формулою: 
 
С = (КВ х КП серед. х ОП серед. х 5%) : 100% х І інф. 
 
КВ - кількість Т.Д. (точок колективного доступу); 
КП серед. - кількість підключень, що очікується; 
ОП - середнє значення абонплати за місяць; 
5% - середній коефіцієнт розміщення 1 ТКД на 100 квартир по Україні. 
І інф. - щомісячний індекс інфляції. 
 
6.4. Розрахунок вартості плати за користування в житлових будинках та інших 
об'єктів комунальної власності м. Корюківки місцями для розміщення 
телекомунікаційних мереж та обладнання здійснюється індивідуально по 
кожному Користувачу. 
 

6.5. Платежі за користування електричною енергію для живлення 
розташованого обладнання оплачуються Користувачем за окремим договором.  
 

7. Перехідні положення 
 
7.1. Всі Оператори, чиє обладнання на момент затвердження цього Порядку вже 
встановлено в житлових будинках та інших об'єктах комунальної власності 
територіальної громади м. Корюківки, мають привести його розміщення у 
відповідність до цього Порядку протягом одного року. 
 
 
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 
 

(двадцять четверта сесія шостого скликання) 
 
 
26 березня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про прийняття в міську комунальну  
власність водовідвідної споруди 
по вул. Новій м. Корюківка 
 
 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 враховуючи заяву         
гр. Нековаля Сергія Володимировича про передачу безкоштовно в міську 
комунальну власність водовідвідної споруди по вул. Новій м. Корюківка 
вартістю 63746 грн., яка була збудована за кошти заявника, 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 водовідвідну споруду по         
вул. Новій м. Корюківка вартістю 63746 грн. 
 
 2. Фінансово-господарському відділу (Кіктєва І.Л.) здійснити приймання-
передачу майна та постановку його 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 

 
(двадцять четверта  сесія шостого скликання) 

 
 
26 березня  2014 року  
м. Корюківка 
 
Про приватизацію 
земельних ділянок 
 
 Розглянувши заяви громадян  про передачу безоплатно у власність 
земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення особистого 
селянського господарства, інші матеріали, заслухавши висновки постійної 
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, 
керуючись ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 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 Матюсі Михайлу Валерійовичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних 
гаражів за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування 
загальною площею 0,0026 га за адресою: вул. Маркса К., 4/2,  м. Корюківка. 
 1.1. Передати Матюсі Михайлу Валерійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування загальною площею 0,0026 га за 
адресою: вул. Маркса К., 4/2, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1072, цільове призначення - для будівництва індивідуальних 
гаражів, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 
Зареєстрований за адресою: вул. Шевченка, 76, кв. 37, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 2617810653.    
 2. Затвердити Скрипці Тетяні Юріївні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель не наданих у власність або постійне 



користування загальною площею 0,1501 га за адресою: вул. Суворова, 16-А,         
м. Корюківка. 
 2.1. Передати Скрипці Тетяні Юріївні безоплатно у власність земельну 
ділянку для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування загальною площею 0,1501 га за 
адресою: вул. Суворова, 16-А, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1074, цільове призначення – для ведення особистого 
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 
призначення. Зареєстрована за адресою: вул. Суворова, 16, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 3370906084. 
 3. Затвердити Юрковій Марії Сергіївні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 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. Робітнича, 32-а, м. Корюківка. 
 3.1. Передати Юрковій Марії Сергіївні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва та 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. Робітнича, 32-а, м. 
Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1064, цільове призначення – 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 
Зареєстрована за адресою: вул. Шевченка, 48, кв. 49, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 1580404004. 
 4. Затвердити Гордієнко Ганні Василівні 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 0,0772 га за адресою: 
вул. Колгоспна, 17, м. Корюківка. 
 4.1. Передати Гордієнко Ганні Василівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд за рахунок земель не наданих у власність або постійне 
користування загальною площею 0,0772 га за адресою: вул. Колгоспна, 17,         
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1190, цільове призначення 
– для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 
Зареєстрована за адресою: вул. Колгоспна, 17, м. Корюківка, ідентифікаційний 
номер 1453220048. 
 5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності 
Скрипці Юрію Борисовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га  по 
вул. Суворова, 16, м. Корюківка. 
 5.1. Передати Скрипці Юрію Борисовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по  
вул. Суворова, 16, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1073, 



цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Суворова, 16, м. 
Корюківка, ідентифікаційний номер 2133610957. 
 6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності  
Шмайлу Анатолію Андрійовичу для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею        
0,1000 га по вул. Піонерська, 37, м. Корюківка. 
 6.1. Передати Шмайлу Анатолію Андрійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, 
кадастровий номер 7422410100:01:001:1194, цільове призначення - для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Зареєстрований за  адресою: вул. Червонобудянська, 15, с. Ч. Буда, 
Корюківського району, Чернігівської області, ідентифікаційний номер - 
2106908739. 
 7. Затвердити Доропій Тамарі Андріївні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель не наданих у власність або постійне 
користування загальною площею 0,3460 га за адресою: вул. 8-го Березня, 113,         
м. Корюківка. 
 7.1. Передати Доропій Тамарі Андріївні безоплатно у власність земельну 
ділянку для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування загальною площею 0,3460 га за 
адресою: вул. 8-го Березня, 113, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1406, цільове призначення – для ведення особистого 
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 
призначення. Зареєстрована за адресою: пров. Бульварний, 15-А, кв. 2,         
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1898108847.   
 8. Затвердити Доропій Тамарі Андріївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), яка передається у власність площею 0,1000 га, для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за адресою: вул. 8-го Березня, 113, м. Корюківка. 
 8.1. Передати Доропій Тамарі Андріївні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. 8-го Березня, 
113, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1405, цільове 
призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрована за адресою: пров. Бульварний, 15-А, кв. 2,         
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1898108847. 
 9. Затвердити Стосенку Петру Григоровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), яка передається у власність площею 0,1000 га, для будівництва та 



обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою: 
вул. Перемоги, 9, м. Корюківка. 
 9.1. Передати Стосенку Петру Григоровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,1000 га, по вул. Перемоги, 9, м. 
Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1172, цільове призначення - 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 
Зареєстрований за адресою: вул. Перемоги, 9, м. Корюківка, ідентифікаційний 
номер 2136808630.   
 10. Затвердити Стосенку Петру Григоровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), яка передається у власність площею 0,0435 га, для ведення 
особистого селянського господарства за адресою: вул. Перемоги, 9,         
м. Корюківка. 
 10.1. Передати Стосенку Петру Григоровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 
0,0435 га, по вул. Перемоги, 9, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1173, цільове призначення – для ведення особистого 
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 
призначення. Зареєстрований за адресою: вул. Перемоги, 9, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 2136808630.   
 11. Затвердити Муляренку Миколі Михайловичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), яка передається у власність площею 0,1000 га, для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за адресою: вул. Червонохутірська, 90, м. Корюківка. 
 11.1. Передати Муляренку Миколі Михайловичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 
вул. Червонохутірська, 90, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1075, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою: 
вул. Червонохутірська, 90, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1828422692.   
 12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га гр. 
Левицькому Олександру Олександровичу, яка належить йому на підставі 
Державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЕ №792007 на 
земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – 0,0954 га, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) – 0,0046 га, які розташовані  за адресою : вул. 
Шевченка, 65, м. Корюківка. 
 12.1. Передати Левицькому Олександру Олександровичу земельні 
ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 



будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0954 га, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1068; для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0046 га, 
кадастровий номер :7422410100:01:003:1069, які розташовані  за адресою:        
вул. Шевченка, 65, м. Корюківка. Цільове призначення земельних ділянок: для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, категорія земель: землі житлової та громадської забудови. 
Зареєстрований за адресою: вул. Шевченка, 65, м. Корюківка, ідентифікаційний 
номер 2824715153. 
 13. Затвердити Кресу Олексію Григоровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), яка передається у власність площею 0,0706 га, для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за адресою: вул. Поліська, 19, м. Корюківка. 
 13.1. Передати Кресу Олексію Григоровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0706 га, по 
вул. Поліська, 19, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1403, 
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Поліська, 19, м. 
Корюківка, ідентифікаційний номер 1919507955. 
 14. Затвердити Милейко Ніні Михайлівні технічну документацію із 
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на 
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0584 га за 
адресою: вул. Дудка, 12, м. Корюківка. 
 14.1. Передати Милейко Ніні Михайлівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0584 га за 
адресою: вул. Дудка, 12, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1062, цільове призначення − для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою: 
вул. Дудка, 12, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1952910662. 
 14. Затвердити Скрипці Тетяні Юріївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), яка передається у власність площею 0,0646 га, для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за адресою: вул. Суворова, 16-А, м. Корюківка. 
 14.1. Передати Скрипці Тетяні Юріївні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0646 га, вул. Суворова, 16-А, 
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1078, цільове призначення 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 



Зареєстрована за адресою: вул. Суворова, 16, м. Корюківка, ідентифікаційний 
номер 3370906084. 
 15. Затвердити Олійнику Олександру Володимировичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), яка передається у власність площею 0,0769 га, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Вишнева, 2, м. Корюківка. 
 15.1. Передати Олійнику Олександру Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0769 
га, вул. Вишнева, 2, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1070, 
цільове призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Вишнева, 2,         
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2357012677. 
 16. Затвердити Хоменку Анатолію Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), яка передається у власність площею 0,0784 га, для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за адресою: вул. Прорізна, 16, м. Корюківка. 
 16.1. Передати Хоменку Анатолію Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0784 га, вул. 
Прорізна, 16, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1400, 
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Прорізна, 16,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1959407676. 
 17. Затвердити Куценку Миколі Трохимовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), яка передається у власність площею 0,0750 га, для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за адресою: вул. Братчикова, 87, м. Корюківка. 
 17.1. Передати Куценку Миколі Трохимовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0750 га, вул. 
Братчикова, 87, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1189, 
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Братчикова, 87, м. 
Корюківка, ідентифікаційний номер 1846409352. 
 18. Затвердити Тищенко Валентині Нестерівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), яка передається у власність площею 0,0716 га, для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за адресою: вул. Суворова, 19, м. Корюківка. 



 18.1. Передати Тищенко Валентині Нестерівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0716 га, вул. 
Суворова, 19, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1067, 
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Суворова, 19, м. 
Корюківка, ідентифікаційний номер 1554908364. 
 19. Затвердити Кузьминській Галині Андріївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), яка передається у власність площею 0,0700 га, для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за адресою: вул. Перемоги, 44, м. Корюківка. 
 19.1. Передати Кузьминській Галині Андріївні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0700 га, вул. 
Перемоги, 44, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1186, 
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Перемоги, 44, м. 
Корюківка, ідентифікаційний номер 0962129785. 
 20. Затвердити Жменьковській Людмилі Валеріївні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), яка передається у власність площею 0,0595 га, для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Кошового, 58-А, м. Корюківка. 
 20.1. Передати Жменьковській Людмилі Валеріївні безоплатно у 
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0595 га,        
вул. Кошового, 58-А, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1394, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою: 
вул. Кошового, 58-А, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2351115229. 
 21. Затвердити Титенку Михайлу Кириловичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), яка передається у власність площею 0,0727 га, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за адресою: вул. Прорізна, 4, м. Корюківка. 
 21.1. Передати Титенку Михайлу Кириловичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0727 га, вул. 
Прорізна, 4, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1392, цільове 
призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Прорізна, 4, м. 
Корюківка, ідентифікаційний номер 1723218196. 



 22. Затвердити Левченку Олександру Юрійовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), яка передається у власність площею 0,1000 га, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за адресою: вул. Мічуріна, 13, м. Корюківка. 
 22.1. Передати Левченку Олександру Юрійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,         
вул. Мічуріна, 13, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1065, 
цільове призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Мічуріна, 13,         
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2756806197. 
 23. Затвердити Лєсковій Наталії Вікторівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), яка передається у власність площею 0,1000 га, для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за адресою: вул. Костюк Г., 10, м. Корюківка. 
 23.1. Передати Лєсковій Наталії Вікторівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, вул. 
Костюк Г., 10, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1187, 
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Г. Костюк, 10,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2788221366. 
 24. Затвердити Ламотьку Борису Григоровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), яка передається у власність площею 0,1000 га, для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за адресою: вул. Шевченка, 140, м. Корюківка. 
 24.1. Передати Ламотьку Борису Григоровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, вул. 
Шевченка, 140, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1409, 
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Вокзальна, 3, кв. 29, м. 
Корюківка, ідентифікаційний номер 2013008592. 
 25. Затвердити Ауловій Лідії Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), яка передається у власність площею 0,1000 га, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за адресою: вул. Франка, 111, м. Корюківка. 
 25.1. Передати Ауловій Лідії Миколаївні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, вул. Франка, 111,         



м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1414, цільове призначення 
- для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 
Зареєстрована за адресою: вул. Шевченка, 77-а, к. 19, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 2139711567. 
 26. Затвердити Ауловій Лідії Миколаївні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель не наданих у власність або постійне 
користування загальною площею 0,1940 га за адресою: вул. Франка, 111,         
м. Корюківка. 
 26.1. Передати Ауловій Лідії Миколаївні безоплатно у власність земельну 
ділянку для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування загальною площею 0,1940 га за 
адресою: вул. Франка, 111, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1415, цільове призначення – для ведення особистого 
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 
призначення. Зареєстрована за адресою: вул. Шевченка, 77-а, кв. 19,         
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2139711567. 
 27. Затвердити Титенку Михайлу Кириловичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель не наданих у власність або постійне 
користування загальною площею 0,1012 га за адресою: вул. Прорізна, 4,        
м. Корюківка. 
 27.1. Передати Титенку Михайлу Кириловичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування загальною площею 
0,1012 га за адресою: вул. Прорізна, 4, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1417, цільове призначення – для ведення особистого 
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 
призначення. Зареєстрований за адресою: вул. Прорізна, 4, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 1723218196. 
 28. Затвердити Давиденку Миколі Юхимовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), яка передається у власність площею 0,0677 га, для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за адресою: вул. Колгоспна, 55, м. Корюківка. 
 28.1. Передати Давиденку Миколі Юхимовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0677 га, вул. 
Колгоспна, 55, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1197, 
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Колгоспна, 55, м. 
Корюківка, ідентифікаційний номер 2167610035. 
 29. Затвердити Шкаберді Олегу Вікторовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), яка передається у власність площею 0,0639 га, для будівництва і 



обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за адресою: вул. Кірова, 16, м. Корюківка. 
 29.1. Передати Шкаберді Олегу Вікторовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0639 га, вул. 
Кірова, 16, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1191, цільове 
призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Кірова, 16,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2768515290. 
 30. Затвердити Поташній Валентині Петрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), яка передається у власність площею 0,1000 га, для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за адресою: вул. Шевченка, 209, м. Корюківка. 
 30.1. Передати  Поташній Валентині Петрівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, вул. 
Шевченка, 209, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1182, 
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Шевченка, 207,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1791714402. 
 31. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва. 
 
  
Міський голова                                                                                    І.В.Матюха 
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КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(двадцять четверта сесія шостого  скликання) 

 
26 березня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про надання земельних  
ділянок в оренду 
 

Розглянувши заяви 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 Матюсі Андрію Миколайовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для надання її в оренду площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 
розташована за адресою: вул. Гагаріна, 32, м. Корюківка. 
 1.1. Надати Матюсі Андрію Миколайовичу, ідентифікаційний номер 
2393306718, зареєстрований за адресою: 3-й пров. Л. Українки, 3, м. Корюківка, 
в оренду земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1066 за адресою: вул. Гагаріна, 32, м. Корюківка, терміном 
на 2 (два) роки, для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 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 законодавством порядку. 
 2. Затвердити Лєскову Олександру Анатолійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 



натурі (на місцевості) для надання її в оренду площею 0,1000 га, для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: вул. Франка, 84,        
м. Корюківка. 
 2.1. Надати Лєскову Олександру Анатолійовичу, ідентифікаційний номер 
2630216511, зареєстрований за адресою: вул. Г. Костюк, 10, м. Корюківка, в 
оренду земельну ділянку площею 0.1000 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1395 за адресою: вул. Франка, 84, м. Корюківка, терміном на 
5 (п’ять) років, для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 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 законодавством порядку. 
 3. Затвердити Хоменко Людмилі Дмитрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для надання її в оренду площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 
розташована за адресою: вул. Лермонтова, 23, м. Корюківка. 
 3.1. Надати Хоменко Людмилі Дмитрівні, ідентифікаційний номер 
2240911561, зареєстрована за адресою: вул. З. Космодем’янської, 54,         
м. Корюківка, в оренду земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1063 за адресою: вул. Лермонтова, 23, м. Корюківка, 
терміном на 49 (сорок дев’ять) років, для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 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 
законодавством порядку. 
 4. Затвердити Турчин Галині Вікторівні та Ткаченко Наталії Вікторівні 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для надання її у спільну сумісну оренду 
площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за 
адресою: вул. Толстого, 13, с. Трудовик, Корюківського району. 
 4.1. Надати Турчин Галині Вікторівні, ідентифікаційний номер 
2727116542, зареєстрована за адресою: вул. Закревського, 49/1, кв. 132, м. Київ 
та Ткаченко Наталії Вікторівні, ідентифікаційний номер 2608707947, 
зареєстрована за адресою: вул. Закревського, 49/1, кв. 132, м. Київ у спільну 
сумісну оренду земельну ділянку площею 0.1000 га, кадастровий номер 
7422410100:03:000:0005 за адресою: вул. Толстого, 13, с. Трудовик, 
Корюківського району,  терміном на 2 (два) роки, для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка). Цільове призначення – для будівництва та 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 
законодавством порядку. 
 5. Затвердити Дуденку Петру Павловичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для надання її в оренду площею 0,0722 га, для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 
розташована за адресою: вул. 8-го Березня, 22-А, м. Корюківка. 
 5.1. Надати Дуденку Петру Павловичу, ідентифікаційний номер 
1450909911, зареєстрований за адресою: вул. 8-го Березня, 22-а, м. Корюківка, в 
оренду земельну ділянку площею 0.0722 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1404 за адресою: вул. 8-го Березня, 22-А, м. Корюківка, 
терміном на 20 (двадцять) років, для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 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 
законодавством порядку. 
 6. Затвердити Гоптару Валерію Віталійовичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для надання її в оренду терміном на 49 років  для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських, будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га за рахунок земель не наданих у 
власність або постійне користування в межах Корюківської міської ради за 
адресою: вул. Комсомольська, 5-А, м. Корюківка. 
 6.1. Надати Гоптару Валерію Віталійовичу, ідентифікаційний номер 
3064702171, зареєстрований за адресою: вул. Комсомольська, 5, м. Корюківка, в 
оренду земельну ділянку площею 0.1000 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1412 за адресою: вул. Комсомольська, 5-А, м. Корюківка, 
терміном на 49 (сорок дев’ять) років, для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 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 
законодавством порядку. 
 7. Затвердити Бондаренку Віталію Федоровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для надання її в оренду площею 0,0629 га, для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 
розташована за адресою: вул.  Братчикова, 94, м. Корюківка. 
 7.1. Надати Бондаренку Віталію Федоровичу, ідентифікаційний номер 
2779106972, зареєстрований за адресою: пров. Пушкіна, 14, м. Корюківка, в 
оренду земельну ділянку площею 0,0629 га, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1195 за адресою: вул. Братчикова, 94, м. Корюківка, 
терміном на 49 (сорок дев’ять) років, для будівництва і обслуговування жилого 



будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 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 
законодавством порядку. 
 8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду загальною площею 0,0632 га Приходьку Дмитру Леонідовичу для 
комерційної діяльності, за рахунок земель запасу – земель не наданих у 
власність або постійне користування в межах населених пунктів Корюківської 
міської ради за адресою: провулок Індустріальний, 1-б, м. Корюківка.  
 8.1. Надати Приходьку Дмитру Леонідовичу, ідентифікаційний номер 
2854817598, зареєстрований за адресою: вул. Пушкіна, 45, м. Корюківка, в 
оренду земельну ділянку площею 0,0632 га для комерційної діяльності, за 
рахунок земель запасу – земель не наданих у власність або постійне 
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради за 
адресою: провулок Індустріальний, 1-б, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1079 терміном на 49 (сорок дев’ять) років. Цільове 
призначення земельної ділянки – для комерційної діяльності, категорія земель – 
землі житлової і громадської забудови. Встановити орендну плату – 10 % від 
нормативно грошової оцінки землі м. Корюківка. Оформити договір оренди у 
встановленому законодавством порядку. 
 9. Затвердити Вечерській Тетяні Вікторівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для надання її в оренду площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 
розташована за адресою: вул.  Шевченка, 160, м. Корюківка. 
 9.1. Надати Вечерській Тетяні Вікторівні, ідентифікаційний номер 
1994313905, зареєстрована за адресою: вул. Інтернаціоналістів, 1,         
м. Корюківка, в оренду земельну ділянку площею 0.1000 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1413 за адресою: вул. Шевченка, 160, м. Корюківка, 
терміном на 10 (десять) років, для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 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 
законодавством порядку. 
 10. 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 
 

(двадцять четверта  сесія шостого  скликання) 
 
 
26 березня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
  
 Розглянувши заяву Станіславського М.І. та Станіславської А.Г., та 
додані до неї матеріали, заслухавши висновки постійної комісії з питань 
регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись            
ст. 12, 79-1, 122, 127, 128  Земельного кодексу України,  ст. 9 Закону України 
«Про оренду землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 

міська рада в и р і ш и л а :     
 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки загальною площею 0,0641 га, яка перебуває у спільній 
частковій власності гр. Станіславського Максима Ігоровича та 
Станіславської Анни Григорівни, для комерційної діяльності (будівництва і 
обслуговування будівель торгівлі) із земель призначених для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, в межах 
населених пунктів Корюківської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 89, 
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1041, цільове 
призначення – землі комерційного використання, категорія земель – землі 
житлової і громадської забудови.  
 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 
 

(двадцять четверта сесія шостого скликання) 
 
 
26 березня 2014 року       
м. Корюківка 
 
Про дозвіл на виготовлення  
документацій із землеустрою  
 

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", 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. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
посвідчують право власності на земельні ділянки: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): 
- Чурупченко Наталії Валеріївні − площею 0,0841 га, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1051, вул. Шевченка, 9, м. Корюківка. Зареєстрована за 
адресою: пров. Бульварний, 1-А, кв. 50, м. Корюківка. 
- Долбіній Лідії Олександрівні − орієнтовним розміром 0,0600 га,        
вул. Вишнева, 20, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Жовтнева, 27, 
м. Корюківка. 
- Лашко Валентині Василівні – орієнтовним розміром 0,1000 га,        
вул. Франка, 89, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Шевченка, 50, 
кв. 23, м. Корюківка. 



- Воловик Марії Петрівні – орієнтовним розміром 0,1000 га, вул. Дудка, 102,        
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Дудка, 102, м. Корюківка. 
- Масалико Раїсі Костянтинівні – орієнтовним розміром 0,1000 га,        
вул. Червонохутірська, 129, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:        
вул. Червонохутірська, 129, м. Корюківка. 
- Яковець Ларисі Іванівні – орієнтовним розміром 0,1000 га, вул. Мічуріна, 3,  
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Мічуріна, 3, м. Корюківка. 
- Литвин Наталії Вікторівні – орієнтовним розміром 0,1000 га, вул. Братчикова, 
130, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул.. Братчикова, 130,        
м. Корюківка. 
- Дедусю Віталію Володимировичу − площею 0,0621 га, кадастровий номер   
7422410100:01:001:0901, пров. Перемоги, І-й, буд. 12, м. Корюківка. 
Зареєстрований за адресою: І пров. Перемоги, 12, 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 (присадибна ділянка):  
- Кокотю Валерію Олексійовичу − орієнтовним розміром 0,1000 га,        
вул. Садова, 2-Ж, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:        
вул. Рокосовського, 42а, кв. 15, м. Чернігів. 
- Кушніру Максиму Павловичу − орієнтовним розміром 0,1000 га,  вул. 
Шевченка, 180, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Шевченка, 180,         
м. Корюківка. 
-  для ведення особистого селянського господарства: 
- Лашко Валентині Василівні – орієнтовним розміром 0,2000 га,        
вул. Франка, 89, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Шевченка, 50, 
кв. 23, 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 (присадибна ділянка): 
-  Смаглюк Світлані Володимирівні − орієнтовним розміром 0,1000 га,        
вул. Бульварна, будинок 25/3, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. 
Бульварна, 25, кв. 3, м. Корюківка. 
-  Гладишу Олександру Анатолійовичу − орієнтовним розміром 0,1000 га,         
вул. 8-го Березня, 48-А-9, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. 8-го 
Березня, 48-А, кв.9, м. Корюківка 
- для ведення особистого селянського господарства: 
- Грось Луїзі Павлівні − орієнтовним розміром 0,1000 га, Єсеніна, 39,         
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Кошового, 75-А, 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 : 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): 



- Мариніній Лідії Миколаївні – орієнтовною площею 0,08 га, вул. Садова, 87,        
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: 8-го Березня, 53, м. Корюківка. 
- Солохненко Надії Іванівні – орієнтовною площею 0,1000 га, вул. Дачна, 25,     
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Дудка, 60, м. Корюківка. 
- у спільну сумісну оренду: 
- Грицаєнко Ользі Сергіївні, зареєстрована за адресою: вул. Партизанська, 10, 
м. Корюківка та Малоєд Оксані Михайлівні, зареєстрована за адресою: вул. 
Жовтнева, 56, м. Семенівка земельну ділянку орієнтовним розміром 0,0600 га, 
яка розташована за адресою: вул. Партизанська, 10, м. Корюківка. 
 5. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб укласти договори на 
виконання робіт по розробці документації із землеустрою та подати розроблені 
документації із землеустрою на сесію Корюківської міської ради для прийняття 
рішення про надання земельних ділянок у власність чи користування. 
 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 
 

( двадцять четверта  сесія шостого  скликання) 
 
 
26 березня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про розірвання та поновлення  
договорів оренди 
  

Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб, інші матеріали, 
заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання земельних 
відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 79-1, 93, 122  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. Дати згоду ПП «Будмайстер» на поновлення договору оренди земельної 
ділянки від 19.05.2009 року площею 669 м2 за адресою: м. Корюківка,         
вул. Дудка, 64, м. Корюківка на тих самих умовах терміном на 5 (п’ять) років з 
11 червня 2014 року. 
2. Дати згоду Дедусю Віталію Володимировичу на поновлення договору оренди 
земельної ділянки від 03.04.2013 року площею 621 м2  за адресою:        
пров. Перемоги, І-й, 12, м. Корюківка на тих самих умовах терміном на 1 (один) 
рік з 03 квітня 2014 року. 
3. Дати згоду малому приватному підприємству «Глорія» на поновлення 
договору оренди земельної ділянки від 18.05.2009 року  площею 221 м2  за 
адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка, 73, м. Корюківка на тих самих умовах 
терміном на 5 (п’ять) років з 01 червня 2014 року. 
4. Дати згоду ФОП Нековалю Сергію Володимировичу на поновлення договору 
оренди земельної ділянки від 14.05.2009 року  площею 1998 м2  за адресою: вул. 
Дудка, 64, м. Корюківка на тих самих умовах терміном на  4 (чотири) роки 11 
(одинадцять) місяців з 01 червня 2014 року. 
5. Припинити договір оренди земельної ділянки від 31.01.2014 р. в частині 
оренди  попереднім орендарем - Лук’яненком Валерієм Юхимовичем в зв’язку 



з даруванням житлового будинку (договір дарування від 07.02.2014 року) 
Чурупченко Наталії Валеріївні - теперішній орендар земельної ділянку площею 
0,0841 м2, кадастровий номер - 7422410100:01:003:1051, по вул. Шевченка, 9,  
м. Корюківка. 
5.1. Укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки від 
31.01.2014 р. про дострокове розірвання з попереднім орендарем − Лук’яненком 
Валерієм Юхимовичем. 
5.2. Укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки від 
31.01.2014 р. з новим власником майна та теперішнім орендарем - Чурупченко 
Наталією Валеріївною. 
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 
 

( двадцять четверта  сесія шостого  скликання) 
 
 
26 березня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про надання дозволу на проведення  
експертної грошової оцінки земельної ділянки 
  

Розглянувши заяву Алексієнка Олександра Петровича та додані до неї 
матеріали, заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання 
земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 79-1, 122, 127, 
128  Земельного кодексу України,  ст. 9 Закону України «Про оренду землі»,  
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
міська рада в и р і ш и л а :     

 
 1. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки з подальшим 
правом продажу земельної ділянки, яка розташована за адресою: вул. 
Шевченка, 42а, м. Корюківка, площею 0,0338 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1195, категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови, цільове призначення – роздрібна торгівля та комерційні послуги. 
 1.1. Доручити міському голові Матюсі І.В. укласти договір на виконання 
робіт по визначенню експертної грошової оцінки земельної ділянки з 
землевпорядною організацією, яка має відповідну ліцензію на виконання цього 
виду робіт. 
 1.2. Доручити міському голові Матюсі І.В. укласти договір з покупцем 
земельної ділянки Алексієнком О.П. про сплату авансового внеску в розмірі: 3 
(три) % (відсотки) - 2621 грн. 60 коп. від вартості земельної ділянки, визначеної 
за нормативно грошовою оцінкою земельної ділянки. Сума авансового внеску 
зараховується до ціни продажу земельної ділянки. 
 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 

 
 (двадцять четверта сесія шостого  скликання) 

 
 

26 березня 2014 року       
м. Корюківка 
 

Про внесення змін до деяких  
рішень Корюківської міської ради 
 

 
 Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб та подані матеріали, 
заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання земельних 
відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 65, 79-1, 116, 118, 120, 
121, 122 Земельного кодексу України, 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", ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

 1. Внести зміни до п. 1 рішення 12 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання від 27.07.2012 року "Про дозвіл на виготовлення проектно - 
технічної документації  на земельні ділянки" в частині надання дозволу на 
виготовлення технічної документації щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельні ділянки громадянам для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та для 
ведення особистого селянського господарства Стосенку Петру Григоровичу, 
виклавши дану частину рішення в новій редакції, а саме: 
 "дати дозвіл 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 (присадибна 
ділянка): 



- Стосенку Петру Григоровичу - орієнтовною площею 0,1000 га по         
вул. Перемоги, 9, м. Корюківка.  
- для ведення особистого селянського господарства – орієнтовною площею 
0,0435 га по вул. Перемоги, 9, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:        
вул. Перемоги, 9, м. Корюківка".  
 2. Внести зміни до п. 1 рішення 4 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання від 22.03.2011 року "Про дозвіл на виготовлення проектно - 
технічної документації на земельні ділянки" в частині надання дозволу на 
виготовлення проектно-технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки громадянам 
для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
Шкаберді Олегу Вікторовичу по вул. Кірова, 16, м. Корюківка, виклавши дану 
частину рішення в новій редакції, а саме: 
 "дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення  меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі їх 
безоплатно у власність громадянам: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): 
- Шкаберді Олегу Вікторовичу - орієнтовною площею 0,0639 га по         
вул. Кірова, 16, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:         
вул. Кірова, 16, м. Корюківка". 
 3. Внести зміни до п. 1 рішення 21 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання від 24.12.2013 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 земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): Кресу Олексію Григоровичу, 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 
посвідчують право власності на земельну ділянку: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка):  
- Кресу Олексію Григоровичу – орієнтовною площею 0,0706 га за адресою: 
вул. Поліська, 19, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Поліська, 19, 
м. Корюківка». 
 4. Внести зміни до п. 1 рішення 21 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання від 24.12.2013 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 земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 



споруд (присадибна ділянка): Скрипка Тетяні Юріївні, 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 
посвідчують право власності на земельну ділянку: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка):  
- Скрипка Тетяна Юріївна – орієнтовною площею 0,0646 га за адресою: 
вул. Суворова, 16-А, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Суворова, 
16, м. Корюківка». 
 5. Внести зміни до п. 1 рішення 21 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання від 24.12.2013 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 земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): Олійник Олександр Володимирович, 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 
посвідчують право власності на земельну ділянку: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка):  
- Олійнику Олександру Володимировичу – орієнтовною площею 0,0769 га 
за адресою: вул. Вишнева, 2, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:        
вул. Вишнева, 2, м. Корюківка». 
 6. Внести зміни до п. 1 рішення 21 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання від 24.12.2013 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 земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): Хоменку Анатолію Івановичу, 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 
посвідчують право власності на земельну ділянку: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка):  
- Хоменку Анатолію Івановичу – орієнтовною площею 0,0784 га за 
адресою: вул. Прорізна, 16, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул.. 
Прорізна, 16, м. Корюківка». 



7. Внести зміни до п. 1 рішення 21 сесії Корюківської міської ради 6 скликання 
від 24.12.2013 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 земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку для будівництва 
і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка): Куценку Миколі Трохимовичу, 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 
посвідчують право власності на земельну ділянку: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка):  
- Куценку Миколі Трохимовичу – орієнтовною площею 0,0750 га за 
адресою: вул. Братчикова, 87, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:        
вул. Братчикова, 87, м. Корюківка». 
 8. Внести зміни до п. 1 рішення 21 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання від 24.12.2013 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 земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): Тищенко Валентині Нестерівні, 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 
посвідчують право власності на земельну ділянку: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка):  
- Тищенко Валентині Нестерівні – орієнтовною площею 0,0716 га за 
адресою: вул. Суворова, 19, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:        
вул. Суворова, 19, м. Корюківка». 
 9. Внести зміни до п. 1 рішення 20 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання від 15.10.2013 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 земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): Титенку Михайлу Кириловичу, 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 
посвідчують право власності на земельну ділянку: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка):  
- Титенку Михайлу Кириловичу – площею 0,0727 га за адресою: вул. Прорізна, 
4, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Прорізна, 4, м. Корюківка». 
 10. Внести зміни до п. 1 рішення 21 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання від 24.12.2013 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 земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): Кузьминській Галині Андріївні, 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 
посвідчують право власності на земельну ділянку: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка):  
- Кузьминській Галині Андріївні – орієнтовною площею 0,0700 га за 
адресою: вул. Перемоги, 44, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:        
вул. Перемоги, 44, м. Корюківка». 
 11. Внести зміни до п. 1 рішення 21 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання від 24.12.2013 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 земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Жменьковській Людмилі Валеріївні:, 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 
посвідчують право власності на земельну ділянку: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка):  
- Жменьковській Людмилі Валеріївні – орієнтовною площею 0,0595 га за 
адресою: вул. Кошового, 58-А, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. 
Кошового, 58-А, м. Корюківка». 
 12. Внести зміни до п. 2 рішення 5 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання від 28.04.2011 року "Про дозвіл на виготовлення проектно - 
технічної документації на земельні ділянки" в частині надання дозволу на 
розробку проектно-технічної документації на земельні ділянки для надання їх в 



оренду громадянам  Матюсі Андрію Миколайовичу для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, 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) для надання її в 
оренду громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): 
- Матюсі Андрію Миколайовичу - орієнтовною площею 0,1000 га по        
вул. Гагаріна, 32, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:        
вул. ІІІ-й пров. Л. Українки, 3, м. Корюківка". 
 13. Внести зміни до п. 4 рішення 21 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання від 24.12.2013 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 земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на земельну ділянку для надання її в оренду, для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): Дуденку Петру Павловичу, 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) на земельну 
ділянку для її в оренду: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка):  
- Дуденку Петру Павловичу – орієнтовною площею 0,0722 га за адресою: вул. 
8-го Березня, 22-А,  м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. 8-го 
Березня, 22-а,  м. Корюківка». 
 14. Внести зміни до п. 4 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 земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку для надання її в оренду, 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): Бондаренку Віталію Федоровичу, 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) на земельну 
ділянку для її в оренду: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка):  
- Бондаренку Віталію Федоровичу – орієнтовною площею 0,0629 га за 
адресою: вул. Братчикова, 94,  м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: пров. 
Пушкіна, 14, м. Корюківка». 



 15. Внести зміни до п. 1 рішення 5 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання від 28.04.2011 року "Про дозвіл на виготовлення проектно - 
технічної документації на земельні ділянки" в частині надання дозволу на 
розробку проектно-технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки громадянам 
Ауловій Лідії Миколаївні, виклавши дану частину рішення в новій редакції, а 
саме: 
 "дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення  меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі їх у 
власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка): 
- Ауловій Лідії Миколаївні - орієнтовною площею 0,1000 га по         
вул. Франка, 111, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:         
вул. Шевченка, 77-а, кв. 19, м. Корюківка". 
 16. Внести зміни до п. 1 рішення 21 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання від 24.12.2013 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 земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Давиденку Миколі Юхимовичу, 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 
посвідчують право власності на земельну ділянку: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка):  
- Давиденку Миколі Юхимовичу – орієнтовною площею 0,0677 га за 
адресою: вул. Колгоспна, 55, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:        
вул. Колгоспна, 55, м. Корюківка». 
 17. 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 

 
(двадцять четверта сесія шостого скликання) 

 
 
26 березня  2014 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 п. 2 рішення 29 сесії Корюківської міської ради 5 скликання 
від 28.05.2010 року  "Про надання дозволу на виготовлення проектно-технічної 
документації на земельні ділянки" в частині надання дозволу на виготовлення 
проектно-технічної документації із землеустрою щодо складання документів, 
що посвідчують право власності на земельні ділянки громадянам: 
- Долбіній Лідії Олександрівні – площею близько 0,06 га по вул. Вишнева, 20. 
 
 2. Відмінити рішення 26 сесії Корюківської міської ради 5 скликання від 
10.11.2009 року "Про дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою по безоплатному оформленню та видачі державних актів на право 
власності на земельні ділянки" в частині надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою по безоплатному оформленню та видачі 
державних актів на право власності на земельні ділянки, що посвідчують право 
власності на земельні ділянки громадянам: 
- Литвин Наталії Вікторівні – розміром 0,10 га по вул. Братчикова, 130. 
Зареєстрована: м. Корюківка, вул.. Братчикова, 130. 



 3. Відмінити рішення 27 сесії Корюківської міської ради 5 скликання від 
11.12.2009 року "Про дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою по безоплатному оформленню та видачі державних актів на право 
власності на земельні ділянки" в частині надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою по безоплатному оформленню та видачі 
державних актів на право власності на земельні ділянки, що посвідчують право 
власності на земельні ділянки громадянам: 
- Масалико Раїсі Костянтинівні – розміром 0,10 га по вул. Червонохутірська, 
129. Зареєстрована: м. Корюківка, вул.  Червонохутірська, 129. 
 
 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 
 

( двадцять четверта  сесія шостого  скликання) 
 
 
26 березня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про розгляд заяв 
  

Розглянувши заяву ТОВ «ВУД ІНДУСТРІ» щодо надання земельної 
ділянки в оренду та додані до неї матеріали, заслухавши висновки постійної 
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, 
керуючись ст. 12, 79-1, 92, 122, 140, 141, 142 Земельного кодексу України,        
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
міська рада в и р і ш и л а :     

                      
 1. Відмовити ТОВ «ВУД ІНДУСТРІ» в наданні дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею орієнтовно 
0,54 га в оренду для виробничої діяльності, яка розташована за адресою:        
вул. Індустріальна, 24-а, м. Корюківка в зв’язку з тим, що дана земельна ділянка 
знаходиться в постійному користуванні (державний акт на право постійного 
користування землею ІІ – ЧН № 002292 від 29.05.1998 року, який  видано - 
Корюківському державному лісгоспу (плодоконсервний цех)).  
 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва. 
 
Міський голова                                                                                 І.В. Матюха 
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