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КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(двадцять п’ята сесія шостого скликання) 
 
 
16 травня   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» 
 
 У відповідності з внесеними змінами до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2014 рік» та організацією роботи щодо підготовки і 
внесення змін до рішень про місцеві бюджети на 2014 рік (доручення МФУ        
№ 31-05110-14-21\6704 від 28.03.2014 року), на виконання листів № 02-08\933 
від 11.04.2014 року «Щодо внесення змін до показників місцевих бюджетів на 
2014 рік» і № 02-08/1145 від 07.05.2014 року «Щодо внесення змін до 
показників місцевих бюджетів на 2014 рік», спільних розпоряджень 
Корюківської РДА та Корюківської районної ради Чернігівської області № 8 від 
11.04.2014 року «Про внесення змін до розпорядження в. о. голови 
райдержадміністрації та голови районної ради від 07 лютого 2014 року №1», 
№10 від 18.04.2014 року «Про внесення змін до розпорядження в. о. голови 
райдержадміністрації та голови районної ради від 07 лютого 2014 року №1»,       
№ 11 від 18.04.2014 року «Про внесення змін до розпорядження в. о. голови 
райдержадміністрації та голови районної ради від 19 лютого 2014 року №2», 
№13 від 06.05.2014 року «Про розподіл субвенції», рішення двадцять п’ятої 
сесії Корюківської районної ради шостого скликання від 30.04.2014 року «Про 
затвердження районної Програми фінансування робіт, пов’язаних з капітальним 
ремонтом вулиць та доріг комунальної власності на 2014 рік» та розглянувши 
рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування соціально-
економічного, культурного розвитку міста, бюджету, фінансів,обліку та цін, 
керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
 



міська рада 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        
11184,4 тис. грн. 
 Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі        
8112,1 тис. грн., спеціального фонду бюджету 3072,3 тис. грн., у тому числі 
бюджету розвитку 2190,0 тис. грн. (додаток №1).» 
 
«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік у сумі 
13688,1 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 
8362,6 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 5325,5 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 −  839,8 тис. грн.; 
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в 
населених пунктах − 153,6 тис. грн.; 
- інша субвенція − 3,5 тис. грн.» 
 
«8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію 
державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 5691,4 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 
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16 травня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про встановлення ставок податку на  
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
 
  Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», п. 4.4 ст. 4, п. 10.3 ст. 10, п. 12.3 ст. 12 
розділу І, п. 5 ст. 265 розділу XIV Податкового Кодексу України від 02.12.2010 
р. № 2755-VI, 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки за 1 кв. м. загальної площі об’єкта житлової нерухомості в таких 
розмірах: 
 1.1. Для фізичних осіб: 
- для квартири/квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або 
житлового будинку/будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв. метрів, 
ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року; 
- для квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв. метрів, або 
житлового будинку/будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів, 
ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року; 
- для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності 
одного платника податку, сумарна загальна площа яких не перевищує 740 кв. 
метрів, ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року; 
- для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності 
одного платника податку, сумарна загальна площа яких перевищує 740 кв. 
метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. 



 1.2. Для юридичних осіб: 
- 1 відсоток - для квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та 
житлових будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв. метрів; 
- 2,7 відсотка - для квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв. метрів, та 
житлових будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів. 
 
 2. Затвердити Положення про порядок справляння податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком до цього рішення. 
 
 3. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2015 року. 
 
 4. Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації. 
 
 5. Визнати таким, що втратило чинність рішення сімнадцятої сесії 
Корюківської міської ради шостого скликання від 14.03.2014 року "Про 
встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки".  
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 З А Т В Е  Р Д Ж Е Н О 
                                                                                 рішенням двадцять п’ятої сесії  
                                                                                 Корюківської міської ради        
                                                                                 шостого скликання 
                                                                                 від 16.05.2014 р. 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ПОРЯДОК СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО,  

ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
 

1. Загальні положення 
1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

встановлюється згідно з Податковим кодексом України. 
1.2. Наведені в цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: 
– об’єкти житлової нерухомості – будівлі, віднесені відповідно до 

законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.  
Об’єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи: 

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

2. Платники податку 
2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі 

нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості. 



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

3. Об’єкт оподаткування  
3.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості, в тому числі 

його частка. 
 
3.2. Не є об’єктом оподаткування: 

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або 
територіальних громад (їх спільній власності); 
б) об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та 
безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх 
частки; 
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу; 
г) садовий або дачний будинок, але не більш як один такий об’єкт на одного 
платника податку; 
ґ) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним 
особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або 
малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного 
такого об'єкта на сім'ю, опікуна, піклувальника; 
д) гуртожитки; 
е) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-
сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, 
визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються 
одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на 
дитину. 
 

4. База оподаткування  
4.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової нерухомості, 

в тому числі його часток. 
4.2. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх 

часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється 
контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав 
на нерухоме майно. 

4.3. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх 
часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими 



особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об'єкта 
оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на 
такий об'єкт. 

4.4. У разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного 
об'єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків 
або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи 
з сумарної загальної площі таких об'єктів з урахуванням норм підпункту 265.4.1 
пункту 265.4 статті 265 Податкового кодексу України. 
 

5. Пільги зі сплати податку 
5.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому 

числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, 
зменшується: 
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів; 
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. 
метрів; 
в) для різних видів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі 
одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та 
житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів. 
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) 
період (рік). Пільги із сплати податку не надаються на об'єкти оподаткування, 
що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в 
оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності). 
 

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

 
7. Порядок обчислення суми податку 
7.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування, які 

перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом 
за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості 
у такому порядку: 
1) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової 
нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази 
оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 
265.4.1 пункту 265.4 статті 265 Податкового кодексу України, та відповідної 
ставки податку; 
2) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової 
нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється 
виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до 
підпунктів "а" або "б" підпункту 265.4.1 пункту 265.4 статті 265 Податкового 
кодексу України, та відповідної ставки податку; 
3) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості 
різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із 
сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" 



підпункту 265.4.1 пункту 265.4 статті 265 Податкового кодексу України, та 
відповідної ставки податку; 
г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту , 
розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної 
площі кожного з об'єктів житлової нерухомості. 

7.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає 
сплаті, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого 
самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової 
нерухомості, надсилаються органами державної податкової служби платникам 
за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року 
за формою, встановленою в порядку, визначеному статтею 58 Податкового 
кодексу України. 

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості 
податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому 
виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає 
податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання 
інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.  

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників 
податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за 
місцезнаходженням об'єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) 
платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у 
порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну податкову і митну політику. 

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-
рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють 
контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової нерухомості, що 
перебувають у власності таких нерезидентів. 

7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до 
контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення 
звірки даних щодо: 
- об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у 
власності платника податку; 
- розміру загальної площі об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у 
власності платника податку; 
- права на користування пільгою із сплати податку;  
- розміру ставки податку;  
- нарахованої суми податку. 

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та 
даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних 
документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за 
місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми 
податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. 

7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, 
що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 
квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки 



щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) 
кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку 
податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на 
перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України. 

7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму 
податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають 
контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта оподаткування 
декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 
Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками 
поквартально.  

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості 
декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на 
такий об'єкт. 

7.6. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта 
оподаткування податком: 

1) у разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного 
власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для 
попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в 
якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для 
нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності; 

2) контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення 
новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 
 

8. Строки і порядок сплати податку 
8.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і 

зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного 
кодексу України.  
Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості 
через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків і 
зборів. 

8.2. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:  
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового 
повідомлення-рішення;  
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, 
що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій 
декларації.  
 

9. Відповідальність за порушення податкового законодавства і контроль 
податкових органів 

9.1. Платники податку та їхні посадові особи несуть відповідальність у 
разі здійснення порушень, визначених податковим та іншим законодавством, 
контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до 
Податкового кодексу України та інших законів України. 



9.2. За неподання, порушення порядку заповнення та строків подання 
податкової декларації органам державної податкової служби, недостовірність 
наданої інформації платники податку та їхні посадові особи несуть 
відповідальність відповідно до норм Податкового кодексу України. 

9.3. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині 
справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
здійснюють органи державної податкової служби. 
 
 

Секретар міської ради                                      Л.В.Малиш 
 



                                                                                                                                           
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(двадцять п’ята сесія шостого скликання) 
 
 
16 травня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження мінімальної 
ставки орендного платежу 
за нерухоме майно 
 
  Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р.        
№ 1253 "Про затвердження методики визначення мінімальної суми орендного 
платежу за нерухоме майно фізичних осіб", підпунктом 170.1.2 пункту 170.1 
статті 170 Податкового кодексу України та з метою зміцнення матеріальної і 
фінансової бази місцевого самоврядування, ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", 

міська рада в и р і ш и л а :  
 

1. Встановити на 2015 рік мінімальну вартість місячної оренди одного 
квадратного метра загальної площі нерухомості, при передачі в оренду 
(суборенду), житлового найму (піднайму) нерухомого майна у таких розмірах: 
 

Вид функціонального 
використання об’єкта 
нерухомого майна 

Комерційна 
діяльність, грн. 

Виробнича 
діяльність, грн. 

Некомерційна 
діяльність, грн.

Вартість місячної оренди 
одного квадратного метра 
нерухомості 

30,00 20,00 10,00 

 
2. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації. 

 
 3. Дане рішення вступає в дію з 01.01.2015 року. 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(двадцять п’ята сесія шостого скликання) 
 
 
16 травня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про перейменування площі 
50 років Жовтня м. Корюківка 
 
 Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 21 березня 
2014 р. № 50 "Про перейменування площі 50 років Жовтня м. Корюківка", 
звернення фізичних та юридичних осіб, керуючись Положенням про порядок 
найменування та перейменування назв вулиць, провулків, площ, скверів та 
споруд у м. Корюківці, затвердженим рішенням дванадцятої сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання від 27 липня 2012 р., ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Перейменувати площу 50 років Жовтня м. Корюківка, присвоївши їй 
нову назву "Площа Героїв України". 
 
 2. Повідомити про дане рішення Чернігівську філію ДП "Інформаційний 
центр" Міністерства юстиції України. 
 
 3. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації та на 
офіційному веб-сайті Корюківської міської ради. 
 
 
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 п’ята сесія шостого скликання) 
 
 
16 травня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про виділення тимчасово 
транспортних засобів 
 
 З метою забезпечення виконання Указу виконуючого обов’язки 
Президента України від 17.03.2014 р. № 303/2014 "Про часткову мобілізацію", 
відповідно до Закону України "Про передачу, примусове відчуження або 
вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного 
стану", розглянувши звернення комунального підприємства 
"Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради щодо можливості надання 
тимчасово транспортних засобів для потреб Збройних Сил України, 
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. Погодити виділення тимчасово для потреб військових частин Збройних 
Сил України частини транспортних засобів, які перебувають в господарському 
віданні та на балансі комунального підприємства "Корюківкаводоканал" 
Корюківської міської ради, відповідно до отриманих мобілізаційних нарядів 
Корюківського районного військового комісаріату, а саме: 
1) Самоскид-С ЗИЛ-ММЗ, модель 45021, реєстраційний номер СВ5666АТ, рік 
випуску 1985, номер шасі 2437339; 
2) ЗІЛ Цистерна-С, модель 4341412, реєстраційний номер СВ6461АР, рік 
випуску 1987, номер шасі 2533432; 
3) ВАЗ, модель 21053, реєстраційний номер СВ9489АК, рік випуску 1995, 
номер кузова ХТА  210530Т1566620. 



 
 2. Відмовити в погодженні на передачу тимчасово згідно мобілізаційного 
наряду − партія № В-3137 від 14.05.2014 р. Корюківського районного 
військового комісаріату, для потреб військової частини Збройних Сил України 
екскаватора ЕО-2621, заводський № 176865, двигун № 724477, 1991 року 
випуску, державний № 15647 ЯО, свідоцтво про державну реєстрацію  № 5655 
серія АБ, який перебуває в господарському віданні та на балансі комунального 
підприємства "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради в зв’язку з тим, 
що даний екскаватор знаходиться постійно на роботах по забезпеченню  
безперебійного водопостачання в м. Корюківка, безпечного функціонування 
каналізаційного колектора та мереж стічних вод, забезпечення належного 
санітарного епідеміологічного стану в місті. Відсутність даного транспортного 
засобу на підприємстві в разі виникнення аварійної ситуації на мережах 
водопостачання та водовідведення міста може привести до загострення 
суспільно-політичної ситуації в м. Корюківці. 
 
 3. Комунальному підприємству "Корюківкаводоканал" Корюківської 
міської ради (Галущенко С.В.) забезпечити передачу та прийняття від 
військових частин Збройних Сил України транспортних засобів, вказаних в п. 1 
даного рішення, відповідно до вимог чинного законодавства. 
 
 4. Дане рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає 
негайному оприлюдненню зацікавленим підприємствам та організаціям. 
 
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 п’ята сесія шостого скликання) 
 
16 травня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про прийняття в міську комунальну  
власність транспортного засобу 
 
 Розглянувши рішення двадцять четвертої сесії Корюківської районної 
ради шостого скликання від 31 березня 2014 року "Про передачу в міську 
комунальну власність транспортного засобу", враховуючи рекомендації 
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
благоустрою, надзвичайних ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, 
зв’язку та контролю за використанням об’єктів комунальної власності та 
приватизацією, керуючись ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні",  

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Дати згоду на прийняття та прийняти безоплатно переданий із спільної 
власності територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського району в 
міську комунальну власність трактор колісний марки Т-40М, 1976 року 
випуску, реєстраційний номер 12067ЯО, балансовою вартістю 327 грн. (далі − 
транспортний засіб). 
 2. Транспортний засіб передати на баланс та до статутного фонду 
Корюківської житлово-експлуатаційної контори. 
 3. Фінансово-господарському відділу міської ради (Кіктєва І.Л.), 
Корюківській ЖЕК (Полях М.Ф.) здійснити прийняття-передачу транспортного 
засобу відповідно до вимог чинного законодавства. 
 4. Корюківській ЖЕК (Полях М.Ф.) провести державну реєстрацію 
транспортного засобу та внести зміни до Статуту підприємства. 
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, 
надзвичайних ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та 
контролю за використанням об’єктів комунальної власності та приватизацією. 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(двадцять п’ята сесія шостого скликання) 
 
 
16 травня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про розгляд заяви Сухомлин В.В. 
 
 Розглянувши заяву гр. Сухомлин Валентини Василівни до Корюківської 
міської ради про неправомірність притягнення заявника адміністративною 
комісією Корюківської міської ради до адміністративної відповідальності за     
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу 
в сумі 340 грн., матеріали адміністративної справи, які розглядались 
адміністративною комісією Корюківської міської ради стосовно притягнення 
Сухомлин В.В. до адміністративної відповідальності за ст. 152 КУпАП, рішення 
виконавчого комітету міської ради від 23 квітня 2014 року № 79 "Про розгляд 
заяви Сухомлин В.В." та рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
законності, взаємодії з правоохоронними органами, органами місцевого 
самоврядування, депутатської етики та регламенту, міська рада констатує, що     
15 квітня 2014 року на засіданні адміністративної комісії при виконкомі 
Корюківської міської ради (протокол № 3 від 15 квітня 2014 року) було 
розглянуто матеріали адміністративної справи та адміністративний протокол 
серії ЧН № 0496254 від 25 березня 2014 року, складений відносно Сухомлин 
Валентини Василівни, 1941 р. н., пенсіонерки, яка проживає за адресою:     
м. Корюківка, вул. Г. Костюк, буд. 39, кв. 1, за порушення останньою ст. 152 
КУпАП. Підставою для складення протоколу став висновок, складений 
дільничним інспектором міліції Садовським М.В. за результатами розгляду заяви 
гр. Мотчаного Олексія Олексійовича, 1968 р. н., жителя м. Корюківка,     
вул. Г. Костюк, буд. 39, кв. 4 стосовно неправомірних дій Сухомлин В.В., яка 
самовільно  викопала грушу, що росла на території земель міської ради у дворі 
спільного користування. У діях Сухомлин В.В. вбачаються ознаки 
правопорушення, передбаченого ст. 152 КУпАП. Із заяв Сухомлин В.В. видно, 
що між нею та Мотчаним О.О. склались неприязні стосунки, які, фактично, і 
послужили причиною скоєння вищезазначеного правопорушення. 



     На засіданні адміністративної комісії під час розгляду  матеріалів 
адміністративної справи були присутні Сухомлин В. В. та Мотчаний О. О., які 
надали членам адміністративної комісії відповідні пояснення. Сухомлин В. В. не 
заперечувала, що вона вчинила правопорушення, але вбачала в своїх діях 
малозначимість правопорушення і заявила, що не знала про міру покарання за 
порушення ст. 152 КУпАП. На підставі цього адміністративною комісією 
прийняте рішення про накладення на Сухомлин В. В. мінімального стягнення, 
передбаченого ст. 152 КУпАП. 
 Постанову адмінкомісії Сухомлин В.В. оскаржила до виконавчого комітету 
міської ради, який розглянувши скаргу, прийняв рішення від 23 квітня 2014 року 
№ 79 "Про розгляд заяви Сухомлин В.В." та залишив постанову адмінкомісії про 
притягнення Сухомлин В.В. до адміністративної відповідальності без змін. 
 Відповідно до вимог чинного законодавства Сухомлин В.В. звернулась із 
заявою до Корюківської міської ради та просить скасувати постанову 
адмінкомісії про притягнення її до адміністративної відповідальності за ст. 152 
КУпАП. 
 На підставі вищевикладеного та враховуючи, що правопорушення вчинене 
Сухомлин В.В. є малозначимим, керуючись ст. 22, 288 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Скасувати постанову № 4 від 15 квітня 2014 року адміністративної 
комісії при виконавчому комітеті Корюківської міської ради про притягнення 
Сухомлин Валентини Василівни до адміністративної відповідальності за ст. 152 
Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу в 340 
грн. в зв’язку з мало значимістю вчиненого адміністративного 
правопорушення. 
 
 2. Звільнити Сухомлин Валентину Василівну від адміністративної 
відповідальності за вчинене правопорушення і обмежитись усним зауваженням. 
 
 3. Дане рішення може бути оскаржене до Корюківського районного суду 
протягом десяти днів з дня його прийняття. 
 
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 п’ята  сесія шостого скликання) 

 
 
16 травня  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 Стукало Антоніні Фадеївні 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 0,5000 га за адресою: вул. 8-го Березня, 86,         
м. Корюківка. 
 1.1. Передати Стукало Антоніні Фадеївні безоплатно у власність земельну 
ділянку для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування загальною площею 0,5000 га за 
адресою: вул. 8-го Березня, 86, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1399, цільове призначення – для ведення особистого 
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 
призначення. Зареєстрована за адресою: вул. 8-го Березня, 86, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 2795917200. 



 2. Затвердити Стукало Антоніні Фадеївні технічну документацію 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) площею 0,1000 га  по вул. 8-го Березня, 86, м. Корюківка. 
 2.1. Передати Стукало Антоніні Фадеївні 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, 
86, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1398, цільове 
призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрована за адресою: вул. 8-го Березня, 86,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2795917200. 
 3. Затвердити Кузьминській Наталії Степанівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 га за рахунок 
земель не наданих у власність або користування по вул. Франка, 20-б,        
м. Корюківка. 
 3.1. Передати Кузьминській Наталії Степанівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по  
вул. Франка, 20-б, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1418, 
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Шевченка, 56, кв. 15,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1716828104. 
 4. Затвердити Авраменко Тетяні Михайлівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) площею 0,1000 га по вул. Пролетарська, 31, м. Корюківка. 
 4.1. Передати Авраменко Тетяні Михайлівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по         
вул. Пролетарська, 31, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1198, цільове призначення - для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою: 
вул. Кошового, 68 - а, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2575809125. 
 5. Затвердити Стукалу Олександру Анатолійовичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1000 га за рахунок земель не наданих у власність або користування по        
вул. Лермонтова, 1, м. Корюківка. 
 5.1. Передати Стукалу Олександру Анатолійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по  



вул. Лермонтова, 1, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1085, 
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Лермонтова, 1,         
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2028707772. 
 6. Затвердити Андросу Віктору Олександровичу технічну документацію 
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) площею 0,0647 га, пров. Колгоспний, 2-й, 3,        
м. Корюківка. 
 6.1. Передати Андросу Віктору Олександровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0647 га,         
пров. Колгоспний, 2-й, 3, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1201, цільове призначення - для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою: 
2-й, пров. Колгоспний, 3, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2029507995. 
 7. Затвердити Яковлевій Тамарі Мефодіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що посвідчує право власності для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
площею 0,1000 га,  по вул. Шевченка, 135, м. Корюківка. 
 7.1. Передати Яковлевій Тамарі Мефодіївні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по         
вул. Шевченка, 135, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1200, 
цільове призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Шевченка, 135,         
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1667704144. 
 8. Затвердити Момату Миколі Степановичу технічну документацію 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) площею 0,0687 га,  пров. Колгоспний, 2-й, 10,        
м. Корюківка. 
 8.1. Передати Момату Миколі Степановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0687 га,        
пров. Колгоспний, 2-й, 10, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1202, цільове призначення - для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою: 
2-й, пров. Колгоспний, 10, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2082514655. 



 9. Затвердити Лашко Валентині Василівні технічну документацію 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) площею 0,1000 га,  по вул. Франка, 89, м. Корюківка. 
 9.1. Передати Лашко Валентині Василівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,        
по вул. Франка, 89, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1422, 
цільове призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Шевченка, 50, кв. 23,         
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1907110160. 
 10. Затвердити Галущенку Сергію Володимировичу технічну 
документацію 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) площею 0,0780 га,  по вул. Набережна, 6, м. 
Корюківка. 
 10.1. Передати Галущенку Сергію Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0780 га,        
по вул. Набережна, 6, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1086, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою: 
вул. Набережна, 6, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2802915514. 
 11. Затвердити Мазку Івану Яковлевичу технічну документацію 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) площею 0,1000 га,  по вул. Шевченка, 167, м. Корюківка. 
 11.1. Передати Мазку Івану Яковлевичу безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,         
по вул. Шевченка, 167, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1205, цільове призначення - для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою: 
вул. Шевченка, 52, кв. 26, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1734406452. 
 12. Затвердити Шемет Вірі Андріївні технічну документацію 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) площею 0,1000 га,  по вул. Прорізна, 17, м. Корюківка. 
 12.1. Передати Шемет Вірі Андріївні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 



будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Прорізна, 17,        
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1421, цільове призначення 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 
Зареєстрована за адресою: вул. Прорізна, 17, м. Корюківка, ідентифікаційний 
номер 1522513809. 
 13. Затвердити Маляру Анатолію Григоровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) площею 0,0747 га,  по вул. Маркса К., 34, м. Корюківка. 
 13.1. Передати Маляру Анатолію Григоровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0747 га, по 
вул. Маркса К, 34, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1423, 
цільове призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:        
вул. Карла Маркса, 34, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2057821937. 
 14. Затвердити Яковець Ларисі Іванівні технічну документацію 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) площею 0,1000 га,  по вул. Мічуріна, 3, м. Корюківка. 
 14.1. Передати Яковець Ларисі Іванівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Мічуріна, 3,        
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1088, цільове призначення 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 
Зареєстрована за адресою: вул. Мічуріна, 3, м. Корюківка, ідентифікаційний 
номер 1855010402. 
 15. Затвердити Савченку Анатолію Олександровичу технічну 
документацію 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) площею 0,1000 га, по вул. Космодем’янської З., 
62, м. Корюківка. 
 15.1. Передати Савченку Анатолію Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 
вул. Космодем’янської З., 62, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1203, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою: 
вул. З. Космодем’янської, 62, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 
2008604511. 



 16. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
цільове призначення якої змінюється із земель для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) площею – 0,0046 га, яка знаходиться у власності гр. Левицького 
Олександра Олександровича в землі для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі (комерційного використання) в межах Корюківської міської 
ради за адресою:  м. Корюківка, вул. Шевченка, 65, м. Корюківка, кадастровий 
номер 7422410100:01:003:1069, цільове призначення - 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. 
 17. Затвердити Кокотю Валерію Олексійовичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 га за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування по вул. Садова, 2-Ж,         
м. Корюківка. 
 17.1. Передати Кокотю Валерію Олексійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по  
вул. Садова, 2-Ж, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1424, 
цільове призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Рокосовського, 42а,        
кв. 15, м. Чернігів, ідентифікаційний номер 2520903618. 
 18. Затвердити Долбіній Лідії Олександрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що посвідчує право власності для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
площею 0,0740 га,  по вул. Вишнева, 20, м. Корюківка. 
 18.1. Передати Долбіній Лідії Олександрівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0740 га, по 
вул. Вишнева, 20,  м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1089, 
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Жовтнева, 27, м. 
Корюківка, ідентифікаційний номер 1856908247. 
 19. Затвердити Воловик Марії Петрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що посвідчує право власності для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
площею 0,1000 га,  по вул. Дудка, 102, Корюківка. 
 19.1. Передати Воловик Марії Петрівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Дудка, 102,  
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1087, цільове призначення 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 



споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 
Зареєстрована за адресою: вул. Дудка, 102, м. Корюківка, ідентифікаційний 
номер 1294504447. 
 20. Затвердити Чурупченко Наталії Валеріївні технічну документацію 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) площею 0,0841 га,  по вул. Шевченка, 9, Корюківка. 
 20.1. Передати Чурупченко Наталії Валеріївні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0841 га, по 
вул. Шевченка, 9,  м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1051, 
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрована за адресою: пров. Бульварний, 1-А, кв. 50, 
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2828304924. 
 21. Затвердити Рубан Валентині Федорівні та Магоні Олександру 
Георгійовичу  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право спільної 
сумісної власності  для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га,  по 
вул. Бібліотечна, 24, Корюківка. 
 21.1. Передати Рубан Валентині Федорівні та Магоні Олександру 
Георгійовичу  безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га, по вул. Бібліотечна, 24,        
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1080, цільове призначення 
- для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 
Зареєстровані за адресою: вул. Бібліотечна, 24, м. Корюківка, ідентифікаційні 
номери Рубан В.Ф. 2087311645 та Магоні О.Г. 1964008033. 
 22. Затвердити Федоренко Аллі Анатоліївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що посвідчує власності на земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) площею 0,1000 га,  по вул. Комсомольська, 14, Корюківка. 
 22.1. Передати Федоренко Аллі Анатоліївні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по        
вул. Комсомольська, 14, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1187, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою: 
вул. Комсомольська, 14, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2928003941. 
 23. Затвердити Алексієнко Ірині Анатоліївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що посвідчує власності на земельну ділянку для будівництва та 



обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) площею 0,0943 га,  по вул. Кошового, 70, Корюківка. 
 23.1. Передати Алексієнко Ірині Анатоліївні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0943 га, по 
вул. Кошового, 70, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1419, 
цільове призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Стржалковського, 8,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2994302501. 
 24. 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 п’ята сесія шостого  скликання) 

 
16 травня 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", ст. 288.5 Податкового 
кодексу України ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", 

міська рада  в и р і ш и л а : 
 

 1. Затвердити Солохненко Надії Іванівні 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. Дачна, 25, м. Корюківка. 
 1.1. Надати Солохненко Надії Іванівні, ідентифікаційний номер 
1075506768, зареєстрована за адресою: вул. Дудка, 60, м. Корюківка, в оренду 
земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1084 за адресою: вул. Дачна, 25, м. Корюківка, терміном на 
49 (сорок дев’ять) років, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Цільове призначення – 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Встановити орендну плату в розмірі 3 (три) % (відсотки) від 
нормативно-грошової оцінки землі м. Корюківка. Оформити договір оренди у 
встановленому законодавством порядку. 
 2. Затвердити Ісаченко Ніні Григорівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для надання її в оренду площею 0,0968 га, для будівництва та обслуговування 



жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 
розташована за адресою: пров. Л. Українки, 1-й, 8, м. Корюківка. 
 2.1. Надати Ісаченко Ніні Григорівні, ідентифікаційний номер 
1974910205, зареєстрована за адресою: провулок Горького, 21, м. Корюківка, в 
оренду земельну ділянку площею 0,0968 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1420 за адресою: пров. Л. Українки, 1-й, 8, м. Корюківка, 
терміном на 10 (десять) років, для будівництва та 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 в розмірі – 3 (три) % 
(відсотки) від нормативно-грошової оцінки землі м. Корюківка. Оформити 
договір оренди у встановленому законодавством порядку. 
 3. Затвердити Менській Світлані Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для надання її в оренду площею 0,0740 га, для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 
розташована за адресою: вул. Шевченка, 229/1, м. Корюківка. 
 3.1. Надати Менській Світлані Миколаївні, ідентифікаційний номер 
2135309427, зареєстрована за адресою: вул. Польова, 65, м. Корюківка, в 
оренду земельну ділянку площею 0,0740 га, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1206 за адресою: вул. Шевченка, 229/1, 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 в розмірі – 3 (три) % відсотки 
від нормативно-грошової оцінки землі м. Корюківка. Оформити договір оренди 
у встановленому законодавством порядку. 
 4. Затвердити Грицаєнко Ользі Сергіївні та Малоєд Оксані Михайлівні 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для надання її в спільну сумісну оренду  
площею 0,0600 га, для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за 
адресою: вул. Партизанська, 10, м. Корюківка. 
 4.1. Надати Грицаєнко Ользі Сергіївні, ідентифікаційний номер 
2108710887, зареєстрована за адресою: вул. Партизанська, 10, м. Корюківка та 
Малоєд Оксані Михайлівні, ідентифікаційний номер 2877811807, зареєстрована 
за адресою: вул. Жовтнева, 56, м. Семенівка, Чернігівська обл., у спільну 
сумісну оренду земельну ділянку площею 0,0600 га, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1092 за адресою: вул. Партизанська, 10, м. Корюківка, 
терміном на 1 (один) рік, 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 в розмірі – 3 (три) % відсотки від нормативно-грошової оцінки 



землі м. Корюківка. Оформити договір оренди у встановленому законодавством 
порядку. 
 5. Затвердити Смаглюк Світлані Володимирівні проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
загальною площею 0,0377 га, яка розташована за адресою: вул. Бульварна, 25/3, 
м. Корюківка. 
 5.1. Надати Смаглюк Світлані Володимирівні, ідентифікаційний номер 
2591307305, зареєстрована за адресою: вул. Бульварна, 25, кв. 3, м. Корюківка в 
оренду земельну ділянку площею 0,0377 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1425 за адресою: вул. Бульварна, 25/3, 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 в розмірі – 3 (три) % відсотки 
від нормативно-грошової оцінки землі м. Корюківка. Оформити договір оренди 
у встановленому законодавством порядку. 
 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 п’ята сесія шостого скликання) 
 
16 травня 2014 року       
м. Корюківка 
 
Про дозвіл на виготовлення  
документацій із землеустрою  
 

Розглянувши заяви громадян та додані 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 
посвідчує право власності на земельну ділянку: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): 
- Дудко Марії Андріївні − орієнтовним розміром 0,0600 га, вул. Кірова, 131,         
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: пров. Стржалковського, 11,        
м. Корюківка. 
- Вечерському Володимиру Михайловичу − орієнтовним розміром 0,0800 га, 
вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 1, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: 
вул. Інтернаціоналістів, 1, м. Корюківка. 
- Мельнику Олегу Володимировичу − орієнтовним розміром 0,1000 га,        
вул. Горького, 29, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Горького, 29,         
м. Корюківка. 
- Васюк Катерині Олексіївні - орієнтовним розміром 0,1000 га, вул. Горького, 
30, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Кірова, 139, м. Корюківка. 



- Милейку Григорію Павловичу - орієнтовним розміром 0,0600 га,        
пров. Садовий, 2-й, буд 5-Д, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:        
ІІ пров. Садовий, 5-Ж, м. Корюківка. 
- Бойку Анатолію Івановичу – орієнтовним розміром 0,0900 га, по        
вул. Незалежності, 34а, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:        
вул. Незалежності, 34-А, 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): 
- Федоренку Володимиру Миколайовичу – орієнтовним розміром 0,1000 га, 
вул. Партизанська, 17-А, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Дудка, 
39, кв. 4. 
-  для ведення особистого селянського господарства: 
- Бондаренку Юрію Петровичу − орієнтовним розміром 0,0600 га,         
вул. Колгоспна, 34, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Колгоспна, 
25, м. Корюківка. 
- Вечерському Володимиру Михайловичу − орієнтовним розміром 0,0800 га, 
вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 1, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: 
вул. Інтернаціоналістів, 1, м. Корюківка. 
- Мельнику Олегу Володимировичу − орієнтовним розміром 0,1500 га,         
вул. Горького, 29, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Горького, 29,         
м. Корюківка. 
 3. 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): 
- Клімчук Тетяні Василівні – орієнтовною площею 0,1000 га, вул. Дудка, 97,        
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул.. Щорса, 15-б, с. Великий 
Щимель, Щорського району, Чернігівської області. 
 4. Зобов’язати фізичних 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. 
 5. 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 п’ята сесія шостого  скликання) 
 
 
16 травня 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. Припинити договір оренди земельної ділянки від 28.01.2013 року в 
частині оренди з попереднім орендарем – Васильченком Андрієм Івановичем в 
зв’язку з продажем житлового будинку (договір купівлі-продажу від 24.07.2013 
року) Гладишеву Роману Романовичу − теперішній орендар земельної ділянки 
площею 0,1000 м2, кадастровий номер - 7422410100:01:002:1248, по  вул. 8-го 
березня, 39,  м. Корюківка. 
 1.1. Укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки від 
28.01.2013 р. з новим власником майна та теперішнім орендарем – Гладишевим 
Романом Романовичем. 
 2. Дати згоду ТОВ «Стілкрос» на поновлення договору оренди земельної 
ділянки від 15.06.2011 року площею 1000 м2 за адресою: м. Корюківка,         
вул. Дудка, 1а, на тих самих умовах терміном на 5 (п’ять) років з 15 червня 
2014 року. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва. 
 
Міський голова                                                                                     І.В.Матюха 
 
 



                                                                                               
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(двадцять п’ята сесія шостого  скликання) 
 
 
16 травня  2014 року  
м. Корюківка 
 
Про надання пільги  
по сплаті орендної плати 
 
 Розглянувши заяву ФОП Єременка Сергія Миколайовича, 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. Надати ФОП Єременку Сергію Миколайовичу пільгу по сплаті 
орендної плати на термін до 16.06.2015 року та встановити  річну орендну 
плату в розмірі 3 % (відсотки) від нормативної грошової оцінки землі за 
користування земельною ділянкою, яка розташована за адресою: м. Корюківка,        
вул. Костюк Г., 20 (згідно договору оренди від 21.12.2011 року).  
 2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради в особі спеціаліста І 
категорії Хоменко О.В. забезпечити  укладання додаткової угоди до договору 
оренди від 21.12.2011 року з орендарем - ФОП Єременком Сергієм 
Миколайовичем згідно вимог чинного законодавства.  
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва. 
  
Міський голова                                                                                      І.В.Матюха 
 



                                                                                                                                                                
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 (двадцять п’ята  сесія шостого  скликання) 

 
16 травня 2014 року       
м. Корюківка 
 

Про реєстрацію договорів 
оренди невитребуваних 
земельних часток (паїв)  
 
 Розглянувши заяву ВСК ім. Горького та додані матеріали, заслухавши 
висновки постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 
архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 79-1, 120, 121, 122 Земельного 
кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2000 року 
№119 "Про затвердження Порядку реєстрації договорів оренди земельної 
частки (паю)", ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

1. Провести реєстрацію договору оренди землі невитребуваних земельних 
часток (паїв) від 14.03.2014 року, який укладений між Корюківською районною 
державною адміністрацією та ВСК ім. Горького, що розташовані на території 
Корюківської міської ради площею 340,7647 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. 

1.1. Доручити виконавчому апарату Корюківської міської ради в особі 
спеціаліста І категорії Хоменко О.В. здійснити реєстрацію договору оренди 
землі невитребуваних земельних часток (паїв) від 14.03.2014 року. 

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 п’ята  сесія шостого  скликання) 

 
 

16 травня 2014 року       
м. Корюківка 
 

Про внесення змін до 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", ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а 
 

1. Відмінити 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 спільної сумісної власності на земельні ділянки 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Савченку Валентину Вікторовичу в зв’язку з 
продажем частини житлового будинку Куленовій Аллі Вікторівні.  

2. Внести зміни до п. 1 рішення 24 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання від 26.03.2014 року «Про дозвіл на виготовлення документації із 
землеустрою» в частині надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на земельні ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): Долбіній Лідії Олександрівні, 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) Долбіній Лідії Олександрівні – орієнтовною площею 0,0740 га за 
адресою: вул. Вишнева, 20, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:         
вул. Жовтнева, 27, м. Корюківка». 

3. Внести зміни до: 
- п. 18 рішення 15 сесії Корюківської міської ради 6 скликання від 21.12.2012 
року "Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної документації на земельні 
ділянки"; 
- п. 9 рішення 11 сесії Корюківської міської ради 6 скликання від 24.05.2012 
року "Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної документації  на земельні 
ділянки"; 
- п. 5 рішення 13 сесії Корюківської міської ради 6 скликання від 25.10.2012 
року "Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної документації  на земельні 
ділянки"; – виклавши в новій редакції, а саме: 

"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." 

4. Внести зміни до п. 1 рішення 15 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання від 21.12.2012 року «Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної 
документації на земельні ділянки» в частині надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельні ділянки для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд Алексієнко 
Валентині Олександрівні, 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 Алексієнко Валентині 
Олександрівні для будівництва і обслуговування жилого будинку,  
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею – 
0,1000 га за адресою: вул. Сагайдачного гетьмана, 14, м. Корюківка. 
Зареєстрована за адресою: вул. Сагайдачного, 14, м. Корюківка». 

5. Внести зміни до п. 1 рішення 11 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання від 24.05.2012 року «Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної 
документації на земельні ділянки» в частині надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельні ділянки для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд Бондаренку 
Юрію Петровичу, 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) Бондаренку 
Юрію Петровичу, що посвідчує право власності на земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею – 0,1000 га за адресою:        
вул. Колгоспна, 34, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:        
вул. Колгоспна, 25, м. Корюківка». 



6. Внести зміни до п. 1 рішення 22 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання від 11.02.2014 року «Про дозвіл на виготовлення документації із 
землеустрою» 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): Галущенку Сергію Володимировичу, 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) Галущенку Сергію Володимировичу – орієнтовною площею 0,0780 га 
за адресою: вул. Набережна, 6, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:         
вул. Набережна, 6, м. Корюківка». 

7. Внести зміни до п. 1 рішення 22 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання від 11.02.2014 року «Про дозвіл на виготовлення документації із 
землеустрою» 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): Момату Миколі Степановичу, 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) Момату Миколі Степановичу – орієнтовною площею 0,0687 га за 
адресою: пров. Колгоспний, 2-й, 10, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:         
2-й пров. Колгоспний, 10, м. Корюківка». 

8. Внести зміни до п. 1 рішення 22 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання від 11.02.2014 року «Про дозвіл на виготовлення документації із 
землеустрою» 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): Андросу Віктору Олександровичу, 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) Андросу Віктору Олександровичу – орієнтовною площею 0,0647 га за 
адресою: пров. Колгоспний, 2-й, 3, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:         
2-й пров. Колгоспний, 3, м. Корюківка». 

9. Внести зміни до п. 4 рішення 22 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання від 11.02.2014 року «Про дозвіл на виготовлення документації із 
землеустрою» в частині надання дозволу на виготовлення технічної 



документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що посвідчує право оренди на земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): Менській Світлані Миколаївні, 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 оренди на земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) Менській Світлані Миколаївні – орієнтовною площею 0,0740 га за 
адресою: вул. Шевченка, 229/1, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:         
вул. Польова, 65, м. Корюківка». 

10. Внести зміни до п. 4 рішення 6 сесії Корюківської міської ради 5 
скликання від 21.11.2006 року «Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної 
документації на земельні ділянки» в частині надання дозволу на розробку 
проекту відведення земельних ділянок, які знаходяться під викупленими та 
орендованими приміщеннями з послідуючим наданням їх в оренду ФОП 
Земляному Олегу Васильовичу виклавши дану частину рішення в новій 
редакції, а саме: 

«Дати дозвіл Земляному Олегу Васильовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для надання її в оренду для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, яка 
розташована за адресою: вул. Колгоспна, 96, м. Корюківка орієнтовною 
площею 0,1808 га». 

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 земельної ділянки 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) Алексієнко Ірині Анатоліївні, 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) Алексієнко Ірині Анатоліївні – орієнтовною площею 0,0943 га за 
адресою: вул.. Кошового, 70, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:         
вул. Стржалковського, 8, м. Корюківка». 

12. Внести зміни до п. 2 рішення 13 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання від 25.10.2012 року «Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної 
документації на земельні ділянки»  в частині надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі їх  
безоплатно у власність громадянам для ведення особистого селянського 
господарства Горілику Дмитру Миколайовичу виклавши дану частину рішення 
в новій редакції, а саме: 



 «Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для передачі їх  безоплатно у власність для ведення 
особистого селянського господарства Горілику Дмитру Миколайовичу – 
орієнтовною площею 0,1353 га за адресою: вул. Незалежності, 1-В,        
м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Незалежності, 35, м. Корюківка» 
 13. 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 п’ята сесія шостого скликання) 

 
 
16 травня  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 заяву Вечерського В.М. та додані матеріали, заслухавши 
висновки постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 
архітектури, будівництва, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України,  ст. 26 
Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні",   
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

1. Відмінити рішення 26 сесії Корюківської міської ради 5 скликання від 
10.11.2009 року "Про дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою по безоплатному оформленню та видачі державних актів на право 
власності на земельні ділянки" в частині надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою по безоплатному оформленню та видачі 
державних актів на право власності на земельні ділянки громадянам для 
будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
Вечерському Володимиру Михайловичу розміром 0,08 га по        
вул. В. Інтернаціоналістів, 1. Зареєстрований: м. Корюківка,         
вул. В. Інтернаціоналістів, 1. 

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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