
                                                                                                                           
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(двадцять шоста сесія шостого скликання 

 
 
28 серпня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження звіту про виконання  
міського бюджету Корюківською міською 
радою за І квартал 2014 року  
 
 Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради  
від 15.07.2014 р. № 113 "Про виконання міського бюджету Корюківською 
міською радою за І квартал 2014 року", керуючись ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада  в и р і ш и л а : 
 

Затвердити звіт про виконання міського бюджету Корюківською 
міською радою за І квартал 2014 року:      
 
- по  доходах  у  сумі 2628,9 тис. грн., в тому числі по доходах загального 
фонду міського бюджету у сумі 1837,1 тис. грн. та спеціального фонду 
міського бюджету у сумі 791,8 тис. грн. (додаток 1);  
    
- по  видатках  у сумі  1933,9 тис. грн., а саме: по видатках загального фонду у  
сумі 1841,0 тис. грн. та спеціального фонду міського бюджету у сумі         
92,9 тис. грн. (додаток 2).                       
 
 
Міський голова                                                                     І.В.Матюха  
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(двадцять шоста сесія шостого скликання) 
 
28 серпня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про розподіл вільного залишку 
бюджетних коштів міського бюджету  
Корюківської міської ради 
 
 Розглянувши звернення міського голови Матюхи І.В., начальника 
Корюківської ЖЕК Поляха М.Ф., та враховуючи рекомендації постійної комісії 
міської ради з питань планування соціально-економічного, культурного 
розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін, відповідно 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 в и р і ш и л а :  
 
 1. З метою забезпечення фінансування життєво необхідних видатків: 
 1.1. Спрямувати частину нерозподіленого вільного залишку бюджетних 
коштів спеціального фонду міського бюджету(бюджету розвитку) який склався 
станом на 01.01.2014 року по: 
КФК 100302 Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі 
об’єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-
комунального господарства: 
                                Корюківська ЖЕК − 91000,00 грн. 
КЕКВ 3210       25000 грн. на капітальний ремонт системи опалення 
адмінбудівлі по вул. Шевченка, 87; 
                                      66000 грн. на капітальний ремонт тракторів МТЗ-80. 
КФК 010116         Органи місцевого самоврядування 
КЕКВ 3132    59000 грн. капітальний ремонт системи опалення 
адмінприміщення. 
 Враховуючи вищезазначене,  внести зміни до додатків 2,4,5,6 до рішення 
двадцять п’ятої сесії Корюківської міської ради шостого скликання від  16 
травня 2014 року «Про внесення змін 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 
 
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 шоста сесія шостого скликання) 
 
 

28 серпня 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 висновок фінансово-господарського відділу Корюківської 
міської ради про перевиконання доходної частини загального фонду міського 
бюджету за 7 місяців 2014 року, 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 : 
 
 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 
11404,4 тис. грн. 
 Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі         
8332,1 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 14058,1 тис. грн.,у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у 
сумі 85825,6 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 5475,5 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        
2403,2 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  839,8тис. грн. 
    - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на    
    будівництво,реконструкцію,ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної    
    власності  у населених пунктах у сумі – 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        
5873,2 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 шоста сесія шостого скликання) 
 
28 серпня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про розгляд звернення 
народних депутатів України 
Опанащенка М.В. 
та Рибакова І.О. 
 
 Розглянувши звернення народних депутатів України Опанащенка 
Михайла Володимировича та Рибакова Ігоря Олександровича стосовно 
підтримки законодавчої ініціативи щодо збільшення розміру мінімальної 
заробітної плати, а саме законопроектів № 4842 "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України" та № 4843 "Про внесення змін до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2014 рік", якими пропонується 
встановлення погодинного розміру мінімальної заробітної плати у розмірі        
25 грн., місячного − 4171 грн., скасування залежності мінімальної заробітної 
плати від розміру мінімального прожиткового мінімуму та проводити щорічний 
перегляд за ініціативою Кабінету Міністрів України визначеного розміру 
мінімальної заробітної плати з урахуванням індексів споживчих цін, керуючись 
ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  

 
міська рада в и р і ш и л а :  

 
 1. Інформацію, викладену в зверненні народних депутатів України 
Опанащенка Михайла Володимировича та Рибакова Ігоря Олександровича, 
прийняти до відома. 
 
 2. Копію цього рішення направити народним депутатам України 
Опанащенку М.В. та Рибакову І.О. 
 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 
ради Малиша Л.В. 
 
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 шоста сесія шостого скликання) 

 
28 серпня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження Програми цивільного  
захисту населення м. Корюківки на 2014-2015 р.р. 
 
 З метою забезпечення належного стану цивільного захисту населення, 
територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних 
ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків та надання 
допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період, враховуючи 
рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 
господарства, благоустрою, надзвичайних ситуацій, екології, енергозбереження, 
транспорту, зв’язку та контролю за використанням об’єктів комунальної 
власності та приватизацією, керуючись ч. 2 ст. 19 Кодексу цивільного захисту 
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 

 1. Затвердити Програму цивільного захисту населення м. Корюківки на 
2014-2015 р.р. (додається). 
 
 2. Виконавчому апарату міської ради розробити та подати на затвердження 
виконавчого комітету Корюківської міської ради методичні рекомендації щодо 
навчання з питань цивільного захисту населення посадових осіб міської ради та 
суб’єктів господарювання.  
 
 3. Контроль за виконанням даного 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 
 
 
 
 



                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                             рішенням двадцять шостої сесії 
                                                                             Корюківської міської ради 
                                                                             шостого скликання 
                                                                             від 28 серпня 2014 року  
 
 

Програма  
цивільного захисту населення м. Корюківки на 2014-2015 р.р. 

 
Мета Програми 

 Забезпечення належного стану цивільного захисту населення, 
проживаючого на території Корюківської міської ради, території та 
навколишнього природного середовища, а також майна від надзвичайних 
ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків та 
надання допомоги постраждалим в мирний час та в особливий період. 
 
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування; строки та етапи виконання Програми 
 

 Правовою основою для визначення завдань і заходів Програми є 
Конституція України, чинне законодавство у сфері цивільного захисту та інші 
акти законодавства.  
 Актуальними є завдання забезпечення безпеки населення і територій від 
наслідків надзвичайних ситуацій, що спричиняються небезпечними 
природними явищами: підтопленнями, зсувами, ураганами, буревіями, 
сильними опадами, градом, обледенінням, а також виконання комплексу 
організаційних, управлінських та практичних заходів, зокрема: 
 - здійснення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій; 
 - запобігання виникненню надзвичайних ситуацій; 
 - реагування на надзвичайні ситуації та їх ліквідацію. 
  Зазначені заходи реалізуються шляхом: 
 - оповіщення та інформування органів місцевого самоврядування та населення; 
 - укриття людей у захисних спорудах цивільного захисту; 
 - здійснення евакуаційних заходів; 
 - інженерного захисту територій; 
 - медичного захисту людей; 
 - радіаційного і хімічного захисту людей та майна; 
 - навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях; 
 - моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій; 
 - створення страхового фонду документації з питань цивільного захисту; 
 - забезпечення техногенної та пожежної безпеки; 
 - реєстрації потенційно небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки та 
потенційно небезпечних ділянок територій, ідентифікації та декларування 
безпеки об’єктів підвищеної небезпеки; 
 - управління діями та координування суб’єктів. залучених до запобігання або 
ліквідації надзвичайних ситуацій, через міський пункт управління в 
надзвичайних ситуаціях; 



 - організації життєзабезпечення постраждалого населення; 
 - проведення аварійно - відновлювальних робіт; 
 - відшкодування шкоди та надання допомоги особам, які постраждали 
внаслідок надзвичайної ситуації. 
 Розв’язання проблем, визначених Програмою, та реалізація основних 
заходів цивільного захисту потребує залучення бюджетних коштів. 
 Обсяги фінансування Програми встановлюються під час затвердження 
міського бюджету на відповідний рік з урахуванням конкретних завдань та 
реальних можливостей бюджету. 
 

Заходи Програми 
№ з/п Заходи Хто організовує Хто залучений Термін 

проведення 
1. Виконання заходів згідно 

окремих планів та 
програм щодо 
проведення робіт з 
очищення від снігу доріг 
та територій, ліквідації 
наслідків стихійного лиха

Виконком 
міської ради, 
комунальні 
заклади та 
підприємства 
міської ради, 
залучені 
установи та 
організації 

Відділ з 
надзвичайних 
ситуацій РДА, 
Корюківський 
РВ ГУМНС в 
Чернігівській 
області 

Січень-березень 
2015 р. 

2. Здійснення заходів згідно 
окремих планів та 
програм щодо 
проведення робіт з 
очищення русел річок та 
канав, організація та 
виконання 
відновлювальних робіт з 
ліквідації наслідків при  
пропуску талих вод під 
час весняного паводку 

Виконком 
міської ради, 
комунальні 
підприємства 
міської ради 

Відділ з 
надзвичайних 
ситуацій РДА, 
Корюківський 
РВ ГУМНС у 
Чернігівській 
області, 
залучені 
підприємства 

Березень-
травень 2015 р. 
 

3. Забезпечення виконання 
заходів з запобігання 
розповсюдженню 
епідемій, епізоотій, 
особливо сказу тварин 

Виконком 
міської ради, 
Корюківська 
СЕС, 
управління 
ветеринарної 
медицини 

Комунальні 
підприємства 
міської ради, 
населення міста 

Протягом 2014-
2015 р.р. 

4. Проведення заходів, 
організація робіт із 
забезпечення проведення 
очистки та хлорування 
колодязів та водозаборів 
по місту та в селах, що 
знаходяться на території 
міської ради 

Виконком 
міської ради, 
Корюківська 
СЕС 

Комунальні 
підприємства 
міської ради 

Протягом 2014-
2015 р.р. 

5. Проведення заходів із 
забезпечення діяльності 
Корюківської ЖЕК щодо 
належного 
функціонування полігону 
твердих побутових 

Виконком 
міської ради, 
Корюківська 
ЖЕК 

Залучені фізичні 
та юридичні 
особи 

Протягом 2014-
2015 р.р. 



відходів, вивозу сміття з 
території міста 

6. Організація та 
керівництво 
відновлювальними 
роботами з ліквідації 
наслідків надзвичайних 
ситуацій (буревії, 
буреломи, підтоплення 
територій, пожежі тощо). 
Надання допомоги 
потерпілому населенню 
згідно окремих програм 

Корюківська 
міська рада, 
виконавчий 
комітет 

Комунальні 
підприємства 
міської ради, 
залучені 
установи та 
організації в разі 
необхідності 

Протягом 2014-
2015 р.р. 

7. Створення та 
використання 
матеріальних резервів 
для запобігання та 
ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій. 
Передбачення коштів 
згідно програм міської 
ради, накопичення 
необхідних матеріальних 
ресурсів в комунальних 
підприємствах та 
закладах міської ради 

Міська рада, 
виконавчий 
комітет, 
комунальні 
підприємства та 
заклади міської 
ради 

Залучені при 
необхідності 
матеріальні 
ресурси 
фізичних та 
юридичних осіб 

Січень-березень 
2015 р.р. 

8. Проведення заходів з 
надання матеріальної 
допомоги при виникненні 
надзвичайних ситуацій. 
Передбачення коштів 
згідно програм міської 
ради на ці заходи 

Корюківська 
міська рада, 
виконавчий 
комітет міської 
ради 

 Січень-березень 
2015 р.р. 

9. Забезпечення навчання з 
питань цивільного 
захисту посадових осіб 
місцевого 
самоврядування та 
суб’єктів 
господарювання 
комунальної власності 

Виконком 
міської ради 

Комунальні 
підприємства та 
заклади міської 
ради 

Жовтень-
листопад 2014-
2015 р.р. 

10. Забезпечення взаємодії з 
відділом з надзвичайних 
ситуацій Корюківської 
РДА, іншими органами 
виконавчої влади  
району, які забезпечують 
реалізацію державної 
політики у сфері 
цивільного захисту, щодо 
виконання завдань 
цивільного захисту 

Корюківська 
міська рада, 
виконавчий 
комітет міської 
ради 

Залучені 
організації 

Протягом 2014-
2015 р.р. 

 
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 шоста сесія шостого скликання) 
 
 
28 серпня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження рішень 
виконкому Корюківської  
міської ради  
 
 Керуючись ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 

міська рада в и р і ш и л а :  
 

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



                                                                                 Додаток  
                                                                                 до рішення двадцять шостої сесії 
                                                                                 Корюківської міської ради  
                                                                                 шостого скликання  
                                                                                 від 28 серпня 2014 р. 
 

 
ПЕРЕЛІК 

рішень виконавчого комітету 
про надання матеріальної допомоги 

 
  
Номер, дата 
прийняття 

Назва рішення 

№ 38 
19.02.2014 

Про надання матеріальної допомоги Мостович Г.А., Кугук К.П. 

№ 56 
21.03.2014 

Про надання матеріальної допомоги Ахріменко К.М., Дерко Г.В. 

№ 109 
12.06.2014 

Про надання матеріальної допомоги Давиденко Н.В. 

№ 123 
15.07.2014 

Про надання матеріальної допомоги Малиш Л.Л. 

№ 136 
07.08.2014 

Про надання матеріальної допомоги Сірко Ю.С. 

№ 147 
19.08.2014 

Про надання матеріальної допомоги на лікування Олещенко В.М. 

 
 
 
 

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 шоста сесія шостого скликання) 
 
 
28 серпня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до рішення  
двадцятої сесії Корюківської міської ради  
шостого скликання від 15.10.2013 р.  
"Про затвердження Положення про міські  
стипендії обдарованим дітям м. Корюківки" 
 
 З метою підтримки освітнього та культурного розвитку дітей міста, 
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань охорони 
здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, сім’ї та молоді щодо нагородження 
стипендіями міської ради особливо обдарованих дітей міста, керуючись ст. 26 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1.  Внести зміни до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради шостого 
скликання від 15.10.2013 р. "Про затвердження Положення про міські стипендії 
обдарованим дітям м. Корюківки", а саме:  
- затвердити Положення в новій редакції (додається). 
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 
з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, сім’ї та молоді. 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 
 
 
 
 
 
                                                       



                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                 рішенням двадцять шостої сесії 
                                                                                                 Корюківської міської ради 
                                                                                                 шостого скликання від 28.08.2014 р.  
 
 

ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО МІСЬКІ СТИПЕНДІЇ ОБДАРОВАНИМ ДІТЯМ м. КОРЮКІВКИ 

 
 Стипендії призначаються за рішенням виконавчого комітету 
Корюківської міської ради на підставі подання керівника навчального закладу 
за погодженням з відділом освіти або відділом культури і туризму 
Корюківської районної державної адміністрації особливо обдарованим дітям 
загальноосвітніх навчальних закладів міста, Корюківської школи мистецтв та 
Центру дитячої та юнацької творчості, які є переможцями та призерами 
обласних та всеукраїнських конкурсів та олімпіад. 
  
 Стипендії виплачуються в межах коштів, передбачених бюджетом міської 
ради один раз на рік у вересні місяці за підсумками навчального року. 
 

На розгляд подаються такі документи: 
 

1. Клопотання навчального закладу про призначення стипендії, погоджене: 
- для загальноосвітніх навчальних закладів та ЦДЮТ − відділом освіти 
Корюківської РДА; 
- для школи мистецтв − відділом культури та туризму Корюківської РДА. 
2. Характеристика претендента на отримання міської стипендії від керівництва 
закладу. 
3. Копії документів, які підтверджують звання переможців та призерів. 
 
 Виконавчий апарат міської ради у встановлений чинним законодавством 
термін розглядає подані документи, після чого подає на розгляд виконавчого 
комітету міської ради відповідний проект рішення. 
  
 Інформація щодо стипендіатів оприлюднюються в засобах масової 
інформації та/або на офіційному веб-порталі Корюківської міської ради. 
 
 Стипендія вручається міським головою в урочистій обстановці під час 
святкування Дня міста. 
 
 
Секретар міської ради                                                    Л.В.Малиш 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(двадцять шоста сесія шостого скликання) 
 
 
28 серпня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до рішення  
двадцять четвертої сесії Корюківської  
міської ради шостого скликання  
від 26.03.2014 р. "Про затвердження  
міської Програми раціонального  
використання та охорони водних  
ресурсів на 2014 рік" 
 
 Враховуючи, що по мікрорайону Олексіївка, м. Корюківки, а саме: по         
вул. Дудка, Зеленій, Лугова, Калініна, Дачна з провулком розпочато та ведеться  
будівництво водогону, а по інших вулицях передбачено таке ж будівництво, 
розглянувши 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. 10 Водного кодексу 
України, ст. 13 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання",        
ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Внести зміни до рішення двадцять четвертої сесії Корюківської міської 
ради шостого скликання від 26.03.2014 р. "Про затвердження міської Програми 
раціонального використання та охорони водних ресурсів на 2014 рік", а саме: 
- затвердити Програму в новій редакції (додається). 
 
 2. Контроль за виконанням даного 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 шостої сесії 
                                                                           Корюківської міської ради 
                                                                           шостого скликання  
                                                                           від 28.08.2014 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.; 
- будівництво нових мереж водопостачання по місту, а саме: по вулицях 
мікрорайону Олексіївка згідно існуючих проектів та тих, що будуть розроблені. 
 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; 
- будівництво водогону та підключення до вуличних мереж жителів вулиць: 
Дудка, Маяковського, Зелена, Лугова, Калініна, Дачна з провулком, Вокзальна; 
- 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.; 
- залучені кошти фізичних та юридичних осіб − 680 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 шоста сесія шостого скликання) 
 
 
28 серпня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до рішення 
двадцять другої сесії Корюківської  
міської ради шостого скликання 
від 11.02.2014 р. "Про надання дозволу 
на передачу майна міської комунальної 
власності" 
 
 Розглянувши звернення Корюківської житлово-експлуатаційної контори 
щодо внесення уточнення до рішення двадцять другої сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання від 11.02.2014 р. "Про надання дозволу на 
передачу майна міської комунальної власності", а саме необхідність 
конкретизувати порядок передачі майна, 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 Положенням про порядок відчуження та списання 
майна, що є міською комунальною власністю, затвердженим рішенням 
двадцять четвертої сесії Корюківської міської ради п’ятого скликання від 
20.08.2009 р., ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Внести зміни до рішення двадцять другої сесії Корюківської міської 
ради шостого скликання від 11.02.2014 р. "Про надання дозволу на передачу 
майна міської комунальної власності", виклавши п. 1 даного рішення в новій 
редакції, а саме: 
 "1. Надати дозвіл Корюківській ЖЕК передати безоплатно до         
КП "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради автомобіль ГАЗ 330210, 



номер шасі ХТМ 330210V1627569, балансовою вартістю 5367,16 грн. для його 
подальшого використання у цеху "Будівництво"." 
 
 2. Контроль за виконанням даного 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 шоста сесія шостого скликання) 
 
 
28 серпня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про надання пільги  
зі сплати орендної плати 
 
 Розглянувши звернення фізичної особи-підприємця Макаренко Оксани 
Олексіївни щодо надання пільги зі сплати орендної плати в зв’язку з 
проведеним ремонтом в орендованому приміщенні за адресою: м. Корюківка, 
вул. Дудка, 64, 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 :  
 
 1. Надати пільгу по орендній платі ФОП Макаренко Оксані Олексіївні з        
1 серпня 2014 року до 1 січня 2015 року та встановити орендну плату в розмірі  
75 % від розрахованої вартості. 
 
 2. Фінансово-господарському відділу Корюківської міської ради        
(Кіктєва І.Л.) забезпечити укладення додаткової угоди до договору оренди 
майна міської комунальної власності із користувачем згідно вимог чинного 
законодавства. 
 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань планування, соціально – економічного, культурного розвитку 
міста, бюджету, фінансів, обліку та цін. 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(двадцять шоста сесія шостого скликання) 
 
 
28 серпня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про прийняття в міську 
комунальну власність майна 
 
 Розглянувши звернення Корюківської міської молодіжної громадської 
організації "Альтернатива" про прийняття в міську комунальну власність 
майна, придбаного за благодійні кошти, 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 безкоштовно та на баланс 
Корюківської міської ради гойдалку малу одинарну в кількості 1 шт., вартістю 
3500 грн. 
 
 2. Начальнику фінансово-господарського відділу (головному бухгалтеру) 
Корюківської міської ради Кіктєвій І.Л. здійснити прийняття-передачу майна та 
постановку його на бухгалтерський облік згідно вимог чинного законодавства. 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(двадцять шоста сесія шостого скликання) 
 
 
28 серпня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про дозвіл на поліпшення  
майна міської комунальної власності 
 
 Розглянувши звернення ПАТ "Слов’янські шпалери − КФТП" про 
надання дозволу на реконструкцію нежитлового приміщення за адресою:        
м. Корюківка, вул. Бульварна, 6-б, яке перебуває в міській комунальній 
власності та знаходиться в оренді підприємства під котельню з твердим 
паливом керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні",  

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 Надати дозвіл ПАТ "Слов’янські шпалери − КФТП" на здійснення 
будівельних робіт з поліпшення майна міської комунальної власності та 
провести реконструкцію нежитлового приміщення (колишня кухня) під 
котельню з твердим паливом за адресою: м. Корюківка, вул. Бульварна, 6-б, 
загальною площею 68 м.кв. 
 
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 шоста сесія шостого скликання) 
 
28 серпня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про прийняття в міську комунальну  
власність майна (об’єктів соцкультпобуту),  
яке не ввійшло до статутних фондів  
підприємств при здійсненні приватизації 
 
 Враховуючи, що при здійсненні приватизації підприємств комунальної 
сфери, майно, а саме: котельні та тепломережі по м. Корюківка, − знаходилось 
в державній власності та було передане у відання Корюківської міської ради 
згідно акту приймання-передачі від 26.05.2003 р. та включене до переліку 
майна міської комунальної власності та на підставі рішення дев’ятої сесії 
Корюківської міської ради двадцять четвертого скликання від 10.06.2003 р. 
"Про надання пільги ВАТ "Облтеплокомуненерго" з оренди цілісного 
майнового комплексу теплових мереж і котелень м. Корюківки" було надане в 
оренду ВАТ "Облтеплокомуненерго", але при здійсненні державної реєстрації 
права власності на вищезазначені об’єкти виникла необхідність уточнити 
належність об’єктів до міської комунальної власності та приймаючи до уваги, 
що котельні по вул. Шевченка, 68, вул. Шевченка, 80, вул. Шевченка, 99, та 
теплові мережі по вул. Шевченка, Бульварній з провулком, Радянській, Франка, 
К.Маркса з провулком, Вокзальній, Червонохутірській, м. Корюківки не 
перебувають в державній власності та в статутному фонді ПАТ 
"Облтеплокомуненерго" (згідно наданих довідок) як об’єкти інженерної 
інфраструктури та благоустрою міст, включаючи мережі, споруди, 
устаткування, які пов’язані з постачанням тепла та які не підлягають 
приватизації, керуючись п. г ч. 2 ст. 5 Закону України "Про приватизацію 
державного майна", 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 котельні та тепломережі по м. 
Корюківка, а саме: 
- котельні по вул. Шевченка, 68, вул. Шевченка, 80, вул. Шевченка, 99; 
- тепломережі по вул. Шевченка, Бульварній з провулком, Радянській, Франка, 
К.Маркса з провулком, Вокзальній, Червонохутірській. 



 
 2. Виконавчому апарату міської ради здійснити державну реєстрацію 
права власності Корюківської міської ради на вищевказані об’єкти відповідно 
до вимог чинного законодавства. 
 
 3. Контроль за виконанням даного 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 шоста  сесія шостого скликання) 

 
 
28 серпня 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, ст. 26 
Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 

 1. Затвердити Алексієнко Валентині Олександрівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), площею 0,1000 га, яка передається у власність для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Сагайдачного гетьмана, 14,        
м. Корюківка. 
 1.1. Передати Алексієнко Валентині Олександрівні безоплатно у 
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,         
вул. Сагайдачного гетьмана, 14, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1213, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована  за адресою: 
вул. Сагайдачного, 14, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1817809480. 
 2. Затвердити Лимаренку Костянтину Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), площею 0,0746 га, яка передається у власність для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Кошового, 86, м. Корюківка. 



 2.1. Передати Лимаренку Костянтину Миколайовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0746 га по         
вул. Кошового, 86, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1434, 
цільове призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Кошового, 86,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2926603216. 
 3. Затвердити Федоренку Володимиру Миколайовичу проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок 
земель запасу − земель не наданих у власність або постійне користування 
площею 0,1000 га по вул. Партизанська, 17-А, м. Корюківка. 
 3.1. Передати Федоренку Володимиру Миколайовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,1000 га по         
вул. Партизанська, 17-А, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1098, цільове призначення - для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою: 
вул. Дудко, 39, кв. 4, ідентифікаційний номер 2592217778. 
 4. Затвердити Яковлеву Сергію Васильовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
з подальшою передачею у власність для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею        
0,1000 га,  по вул. Шевченка, 145, м. Корюківка. 
 4.1. Передати Яковлеву Сергію Васильовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 
вул. Шевченка, 145, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1211, 
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. Шевченка, 145, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2748305376. 
 5. Затвердити Васюк Катерині Олексіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), яка передається у власність для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
площею 0,1000 га,  по вул. Горького, 30, Корюківка. 
 5.1. Передати Васюк Катерині Олексіївні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Горького, 30, 
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1432, цільове призначення 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 
Зареєстрована за адресою: вул. Кірова, 139, м. Корюківка, ідентифікаційний 
номер 1767209848. 



 6. Затвердити Дудко Марії Андріївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
з подальшою передачею у власність для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею        
0,0660 га,  по вул. Кірова. 131, Корюківка. 
 6.1. Передати Дудко Марії Андріївні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0660 га, по вул. Кірова, 131,        
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1210, цільове призначення 
- для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
та споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 
Зареєстрована за адресою: пров. Стржалковського, 11, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 0899105721. 
 7. Затвердити Дедусю Віталію Володимировичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), яка передається у власність для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
площею 0,0621 га, пров. Перемоги, 1-й, 12, м. Корюківка. 
 7.1. Передати Дедусю Віталію Володимировичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0621 га,        
пров. Перемоги, 1-й, 12, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:0901, цільове призначення – для індивідуального житлового, 
гаражного і дачного будівництва, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: пров. Перемоги, 1-й, 12,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3136803434. 
 8. Затвердити Бондаренку Юрію Петровичу проект відведення земельної 
ділянки у власність, загальною площею 0,0628 га для ведення особистого 
селянського господарства, за рахунок земель запасу - земель не наданих у 
власність або постійне користування в межах населених пунктів Корюківської 
міської ради за адресою: вул. Колгоспна, 34, м. Корюківка. 
 8.1. Передати Бондаренку Юрію Петровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, за рахунок 
земель запасу - земель не наданих у власність або постійне користування в 
межах населених пунктів Корюківської міської ради за адресою: вул. 
Колгоспна, 34, м. Корюківка, площею 0,0628 га, по кадастровий номер 
7422410100:01:001:1217, цільове призначення – для ведення особистого 
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 
призначення. Зареєстрований за адресою: вул. Колгоспна, 25, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 2968906297. 
 9. Затвердити Бондаренку Юрію Петровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
яка передається у власність  для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,        
вул. Колгоспна, 34,  Корюківка. 
 9.1. Передати Бондаренку Юрію Петровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,        



вул. Колгоспна, 34, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1216, 
цільове призначення – для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Колгоспна, 25,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2968906297.  
 10. Затвердити Корогод Анастасії Володимирівні  технічну документацію 
із землеустрою по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), для передачі власність для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,1000 га, вул. Шевченка, 
215, м. Корюківка. 
 10.1. Передати Корогод Анастасії Володимирівні  безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, площею 0,1000 га, вул. Шевченка, 215,        
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1221, цільове призначення 
– для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 
Зареєстрована за адресою: вул. Герасима Кондратьєва, 160/2, м. Суми,   
ідентифікаційний номер 3452804760.  
 11. Затвердити Давидову Леоніду Миколайовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га, пров. Колгоспний,        
І-й, 17, м. Корюківка. 
 11.1. Передати Давидову Леоніду Миколайовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га,        
пров. Колгоспний, І-й, 17, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1223, цільове призначення – для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:        
І пров. Колгоспний, 17,  ідентифікаційний номер 2286115697. 
 12. Затвердити Симончуку Володимиру Анатолійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,        
вул. Колгоспна, 89,  м. Корюківка. 
 12.1. Передати Симончуку Володимиру Анатолійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею        
0,1000 га, вул. Колгоспна, 89, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1222, цільове призначення – для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою: 
вул. Братчикова, 32, кв. 1,  ідентифікаційний номер 2667219959. 
 13. Затвердити Максименку Володимиру Олексійовичу проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 



ділянка) за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування 
площею 0,1000 га по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 30, м. Корюківка. 
 13.1. Передати Максименку Володимиру Олексійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею        
0,1000 га, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 30, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1440, 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. Першотравнева, 12, 
ідентифікаційний номер 2531408130. 
 14. Затвердити Бойку Анатолію Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), яка передається у власність для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
площею 0,0900 га, вул. Незалежності, 34-А, м.  Корюківка. 
 14.1. Передати Бойку Анатолію Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0900 га,        
вул. Незалежності, 34-А, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1433, цільове призначення – для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою: 
вул. Незалежності, 34-А,  ідентифікаційний номер 2550605813. 
 15. 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 шоста сесія шостого  скликання) 

 
 
28  серпня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про надання земельних  
ділянок в оренду 
 

Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб, 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 Горній Лідії Гнатівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для надання її в оренду площею 0,0930 га, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 
розташована за адресою: пров. Перемоги, ІІ-й, 9,   м. Корюківка. 
 1.1. Надати Горній Лідії Гнатівні, ідентифікаційний номер 1519218301, 
зареєстрована за адресою: вул. Бульварна, буд. 20, кв. 3, м. Корюківка, в оренду 
земельну ділянку площею 0,0930 га, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1212 за адресою: пров. Перемоги, ІІ-й, 9, м. Корюківка, 
терміном на 3 (три) роки, 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. 



 2. Затвердити Клімчук Тетяні Василівні 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. Дудка, 97, м. Корюківка. 
 2.1. Надати Клімчук Тетяні Василівні, ідентифікаційний номер 
2444007161, зареєстрована за адресою: вул. Щорса, 15-б, с. Великий Щимель, 
Щорський район, Чернігівської області, в оренду земельну ділянку площею 
0,1000 га, кадастровий номер 7422410100:01:003:1103 за адресою: вул. Дудка, 
97, 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 і 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. 
 3. Затвердити Корюківській районній раді технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для надання її в оренду для будівництва та обслуговування будівель закладів 
комунального обслуговування площею 0,0564 га по вул. Шевченка. 116,        
м. Корюківка. 
 3.1. Надати Корюківській районній раді, ідентифікаційний код 24839368, 
місцезнаходження юридичної особи: м. Корюківка, вул. Шевченка, 60, в оренду 
земельну ділянку площею 0,0564 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1276 за адресою: вул. Шевченка, 116, м. Корюківка, 
терміном на 49 (сорок дев’ять) років, для будівництва та обслуговування 
будівель закладів комунального обслуговування. Цільове призначення - для 
будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 
обслуговування, категорія земель – землі житлової і громадської забудови. 
Встановити орендну плату в розмірі 3 (три) % (відсотки) від нормативно-
грошової оцінки землі м. Корюківка. Оформити договір оренди у 
встановленому законодавством порядку. 
 3.2. Представником для укладання договору оренди землі вищезазначеної 
земельної ділянки виступатиме відділ з управління комунальним майном  
Корюківської районної ради, який відповідно до Положення про відділ, 
затвердженого рішенням 21 сесії Корюківської районної ради 5 скликання від 
10.08.2010 року, забезпечує реалізацію повноважень Корюківської районної 
ради по управлінню та розпорядженню об’єктами спільної власності 
територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського району. 
 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 шоста сесія  шостого  скликання) 

 
28 серпня 2014  року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження технічної  
документації із землеустрою, що 
посвідчує право постійного користування 
 
 Розглянувши клопотання Корюківської житлово-експлуатаційної контори 
№239 від 11.08.2014 року, заслухавши висновки постійної комісії з питань 
регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 
79-1, 92, 122 Земельного кодексу України, ст. 26 Законом України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують 
право постійного користування земельною ділянкою площею 0,8221 га, для 
будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 
в м. Корюківка, вул. Костюк Г., 16, Корюківській житлово-експлуатаційній 
конторі.  
 1.1. Надати Корюківській житлово-експлуатаційній конторі земельну 
ділянку в постійне користування площею 0,8221 га, для будівництва та 
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в        
м. Корюківка, вул. Костюк Г., 16, цільове призначення – для будівництва та 
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1219. Адреса юридичної особи: м. Корюківка,        
пров. Індустріальний, 12, ідентифікаційний код 05523621. 
 1.2. Корюківській житлово-експлуатаційній конторі здійснити державну 
реєстрацію речового права на земельну ділянку, вказану в п. 1-1.1. даного 
рішення. 
 



 2. Дати дозвіл Корюківській житлово-експлуатаційній конторі на 
виділення земельної ділянки шляхом поділу з земельної ділянки, яка 
розташована за адресою: м. Корюківка, вул. Костюк. Г., 16, що знаходиться в 
постійному користуванні Корюківської житлово-експлуатаційної контори, 
цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель закладів 
комунального обслуговування, категорія земель – землі житлової і громадської 
забудови, кадастровий номер 7422410100:01:001:1219 площею орієнтовно 
0,1000 га з подальшим наданням її в оренду.  
 
 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 шоста сесія шостого скликання) 
 
 
28 серпня  2014 року       
м. Корюківка 
 
Про дозвіл на виготовлення  
документацій із землеустрою  
 

Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб, 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",  

 
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): 
- Тупик Надії Іванівні − орієнтовним розміром 0,0600 га, вул. Сагайдачного 
гетьмана, 19-а, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Сагайдачного,       
19-А, м. Корюківка. 
- Гладишеву Роману Романовичу - орієнтовним розміром 0,1000 га, 
кадастровий номер 7422410100:01:002:1248 вул. 8-го Березня, 39, м. Корюківка. 
Зареєстрований за адресою: вул. Бульварна, 14/14, м. Корюківка. 
- Дворецькому Сергію Володимировичу - орієнтовним розміром 0,1000 га,        
вул. Горького, 12, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Горького, 12,         
м. Корюківка. 
- Батюк Валентині Степанівні - орієнтовним розміром 0,1000 га, вул. Горького, 
56, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Горького, 56, м. Корюківка. 
 1.1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
посвідчує право спільної сумісної власності на земельну ділянку: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): 



- Зарецькому Олександру Михайловичу, зареєстрований за адресою:        
ІІ пров. Шевченка, 1, м. Корюківка та Доропій Анжелі Олександрівні, 
зареєстрована за адресою: пров. Бульварний, 1-А, кв. 59 – орієнтовним 
розміром 0,0625 га, по пров. Шевченка, ІІ-му, 1, м. Корюківка. 
- Богданюк Микола Володимирович, зареєстрований за адресою:         
вул. Кірова, 81, м. Корюківка, та Богданюк Тетяна Петрівна, зареєстрована         
за адресою: вул. Кірова, 81, м. Корюківка – орієнтовним розміром 0,1000 га, 
вул. Кірова, 81, 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): 
- Рачеку Андрію Анатолійовичу - орієнтовним розміром 0,1000 га,        
вул. Хмельницького Б., 8, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:        
вул. Чернишевського, 2, с. Трудовик. 
- Колько Тамарі Петрівні - орієнтовним розміром 0,1000 га, вул. Сагайдачного 
гетьмана, 7, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Франка, 170,         
м. Корюківка. 
- Кир’яну Олексію Павловичу – орієнтовним розміром 0,1000 га,        
пров. Садовий, 1-й, 9-Б, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:         
вул. Шевченка, 42, кв. 41, м. Корюківка. 
- Котляровій Оксані Василівні - орієнтовним розміром 0,1000 га, вул. Кірова, 
118, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Кірова, 118, м. Корюківка. 
- Андреєву Івану Юрійовичу - орієнтовним розміром 0,1000 га,        
вул. Колгоспна, 54-А, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:        
вул. Колгоспна, 45-А, м. Корюківка. 
- Кобець Валентині Григорівні - орієнтовним розміром 0,1000 га,         
вул. Молодіжна, 22, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Молодіжна, 
22, м. Корюківка. 
- Макаренку Євгену Анатолійовичу - орієнтовним розміром 0,1000 га,        
вул. 8-го Березня, 5-а, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:         
вул. Вокзальна, 22-А, кв. 7, м. Корюківка. 
- Макаренку Максиму Анатолійовичу - орієнтовним розміром 0,1000 га,        
вул. 8-го Березня, 7-а, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:         
вул. Вокзальна, 22-А, кв. 7, м. Корюківка 
-  для ведення особистого селянського господарства: 
- Куленовій Аллі Вікторівні − орієнтовним розміром 0,0300 га, вул. Кірова, 142,        
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Кірова, 142, м. Корюківка. 
- Борисенко Наталії Вікторівні − орієнтовним розміром 0,0300 га,        
пров. Л. Українки, 1-й, 37-а, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:        
вул. Щорса, 1-А, кв. 1, м. Корюківка. 
- Мураю Олександру Васильовичу - орієнтовним розміром 0,0300 га,        
вул. Зелена, 38, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Зелена, 38,         
м. Корюківка. 
- Симончуку Володимиру Анатолійовичу - орієнтовним розміром 0,2500 га,         
вул. Колгоспна, 98, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Братчикова, 
32, кв. 1,  м. Корюківка. 



- Давидову Леоніду Миколайовичу - орієнтовним розміром 0,0800 га,        
пров. Колгоспний, І-й, 17, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:        
І-й пров. Колгоспний, 17,  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): 
- Рудій Інні Дмитрівні - орієнтовним розміром 0,1000 га, вул. Франка, 70,         
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Дудко, 11, м. Корюківка. 
 4. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для надання їх в оренду: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): 
- Тарасенку Василю Олексійовичу – орієнтовним розміром 0,1000 га,        
пров. Садовий, І-й, 9-а, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Чехова, 
13, м. Корюківка. 
- Горному Миколі Івановичу - орієнтовним розміром 0,2500 га,        
вул. Трудова, 16, с. Трудовик, Корюківського району, Чернігівської області. 
Зареєстрований за адресою: вул. Куйбишева, 6, м. Корюківка. 
- Горному Валерію Миколайовичу - орієнтовним розміром 0,2500 га,         
вул. Трудова, 18, с. Трудовик, Корюківського району, Чернігівської області. 
Зареєстрований за адресою: вул. Куйбишева, 6, м. Корюківка. 
- для будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 
- Корюківській районній спілці споживчих товариств – орієнтовною площею 
0,0370 га, вул. Вокзальна, 18, м. Корюківка. Юридична адреса:        
м. Корюківка, вул. Вокзальна, 14. 
- для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку: 
- ПАТ «Укртелеком» Чернігівська філія – орієнтовною площею 0,0004 га,        
вул. Дудка, 64 (РШ-9), м. Корюківка. Юридична адреса: пр. Миру, 28,        
м. Чернігів. 
 5. 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. 
 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 шоста сесія шостого  скликання) 
 
 
28 серпня  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, 31-33 Закону України «Про оренду землі», п. 285.1        
ст. 285 Податкового кодексу України, 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 26.03.2014 року в 
частині оренди з попередніми орендарями Турчин Галиною Вікторівною та 
Ткаченко Наталією Вікторівною в зв’язку з продажем житлового будинку 
(договір купівлі-продажу від 23.06.2014 року) Машталір Дмитру Федоровичу, 
який розташований на орендованій земельній ділянці площею 0,1000 га, 
кадастровий номер - 7422410100:03:000:0005, по вул. Толстого, 13,        
с. Трудовик. 
 1.1. Укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки від 
26.03.2014 р. з новим власником майна та теперішнім орендарем земельної 
ділянки, яка розташована за адресою: вул. Толстого, 13, с. Трудовик з Машталір 
Дмитром Федоровичем. 

1.2. Орендна плата встановлена – 3 (три) % (відсотки) від нормативно-
грошової оцінки землі м. Корюківка. 
 2. Припинити договір оренди земельної ділянки від 12.04.2011 року в 
частині оренди з попередніми орендарями Андрієнком Олегом Миколайовичем 
та Нудельман Юлією Олександрівною в зв’язку з продажем житлового будинку 
(договір купівлі-продажу від 20.05.2014 року) Лапітан Оксані Леонідівні, який 



розташований на орендованій земельній ділянці площею 0,1000 га, кадастровий 
номер - 7422410100:01:001:0883,  пров. Колгоспний, 1-й, 21,  м. Корюківка. 
 2.1. Укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки від 
12.04.2011 р. з новим власником майна та теперішнім орендарем земельної 
ділянки, яка розташована за адресою:  пров. Колгоспний, 1-й, 21, м. Корюківка, 
Лапітан Оксаною Леонідівною. 

2.2. Орендна плата встановлена – 3 (три) % (відсотки) від нормативно-
грошової оцінки землі м. Корюківка. 

3. Дати згоду Мойсієнку Михайлу Олексійовичу та Мойсієнку 
Володимиру Олексійовичу на поновлення договору оренди земельної ділянки 
від 31.05.2012 року площею 0,1000 га, кадастровий номер 
7422410100:01:001:0952, за адресою: вул. Піонерська, 39, м. Корюківка, 
терміном на 2 (два) роки. 

3.1. Орендна плата встановлена – 3 (три) % (відсотки) від нормативно-
грошової оцінки землі м. Корюківка. 

4. Припинити договір оренди земельної ділянки від 26.03.2014 року в 
частині оренди з попереднім орендарем Бондаренком Віталієм Федоровичем в 
зв’язку з даруванням будинку (договір дарування від 01.08.2014 року) 
Бордакову Анатолію Анатолійовичу, який розташований на орендованій 
земельній ділянці площею 0,0629 га, кадастровий номер - 
7422410100:01:001:1195, вул. Братчикова, 94,  м. Корюківка. 
 4.1. Укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки від 
26.03.2014 р. з новим власником майна та теперішнім орендарем земельної 
ділянки, яка розташована за адресою: вул.. Братчикова, 94, м. Корюківка, 
Бордаковим Анатолієм Анатолійовичем. 

4.2. Орендна плата встановлена – 3 (три) % (відсотки) від нормативно-
грошової оцінки землі м. Корюківка. 

5. Припинити договір оренди земельної ділянки від 26.03.2014 року в 
частині оренди з попереднім орендарем Матюхою Андрієм Миколайовичем в 
зв’язку з продажем житлового будинку (договір купівлі-продажу від 02.06.2014 
року) Бут Олегу Івановичу та Савенок Наталії Іванівні, який розташований на 
орендованій земельній ділянці площею 0,1000 га, кадастровий номер - 
7422410100:01:003:1066, вул. Гагаріна, 32,  м. Корюківка. 
 5.1. Укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки від 
26.03.2014 р. з новими власника майна та теперішніми орендарями земельної 
ділянки, яка розташована за адресою: вул. Гагаріна, 32, м. Корюківка, Бут 
Олегом Івановичем та Савенок Наталією Іванівною. 

5.2. Орендна плата встановлена – 3 (три) % (відсотки) від нормативно-
грошової оцінки землі м. Корюківка. 
 6. Припинити договір оренди земельної ділянки від 03.04.2013 року з 
Дедусем Віталієм Володимировичем, яка розташована за адресою:        
пров. Перемоги, І-й,  12, м. Корюківка, площею 0,0621 га, кадастровий номер 
7422410100:01:001:0901 шляхом його розірвання за погодженням сторін. 

6.1. Перевести земельну ділянку площею 0,0621 га, кадастровий номер 
7422410100:01:001:0901, яка розташована за адресою:  пров. Перемоги, І-й,  12, 



м. Корюківка до земель запасу (земель не наданих у власність або постійне 
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради).  

7. Дати згоду Чернігівській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк 
Аваль» на поновлення договору оренди земельної ділянки від 01.08.2008 року 
площею 284 м2 за адресою: вул. Шевченка, 52, м. Корюківка на тих самих 
умовах терміном на 5 (п’ять) років. 

8. Припинити договір оренди земельної ділянки від 28.08.2013 року з 
Васильченком Іваном Тарасовичем, яка розташована за адресою:        
вул. Колгоспна, 54-А, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1107, площею 0,1000 га, шляхом його розірвання за 
погодженням сторін. 

8.1. Перевести земельну ділянку, яка розташована за адресою:        
вул. Колгоспна, 54-А, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1107, площею 0,1000 га до земель запасу (земель не наданих 
у власність або постійне користування в межах населених пунктів Корюківської 
міської ради). 
 9. 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 шоста сесія шостого  скликання) 

 
 

28 серпня 2014 року       
м. Корюківка 
 

Про продаж земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення 
 
 Розглянувши заяву Алексієнка Олександра Петровича та звіт з експертної 
грошової оцінки земельної ділянки, заслухавши висновки постійної комісії з 
питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись 
Конституцією України, ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 12, 79-1, 122, 127, 128 Земельного кодексу 
України,  

міська рада в и р і ш и л а : 
 

 1. Затвердити звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 
площею 338 м2 для комерційного призначення, що знаходиться в користуванні         
Алексієнка Олександра Петровича за адресою: Чернігівська обл.,  
Корюківський район,  м. Корюківка, вул. Шевченка, 42а. 
 2. Продати Алексієнку Олександру Петровичу земельну ділянку вартістю
13622 грн. 00 коп. для комерційного призначення площею 338 м2, що знаходиться 
в його користуванні за адресою: Чернігівська обл., Корюківський район, м. Корюківка,        
вул. Шевченка, 42а згідно умов, затверджених в пунктах 2.1 – 2.3. цього 
рішення. 
 2.1. Затвердити ринкову вартість земельної ділянки, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1195, площею 338 м2, яка знаходиться за адресою: 
Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка,       
вул. Шевченка, 42а, що становить 13622 грн. 00 коп. 
 2.2. Покупцю сплатити кошти за викуп земельної ділянки в міський 
бюджет протягом 30 календарних днів після нотаріального посвідчення 
договору купівлі – продажу земельної ділянки. 



 2.3. Договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка розташована за 
адресою: Чернігівська обл., Корюківський район,  м. Корюківка, вул. Шевченка, 
42а оформити за рахунок  покупця.       
 2.4. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 28.08.2013 
року з Алексієнком Олександром Петровичем з дня укладання договору купівлі 
–продажу земельної ділянки, яка розташована за адресою: Чернігівська обл., 
Корюківський район, м. Корюківка, вул. Шевченка, 42а, площею 338 м2 в 
зв’язку з поєднанням в одній особі власника земельної ділянки та орендаря.       
 

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 шоста сесія шостого  скликання) 
 
 
28 серпня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про вилучення земельної ділянки  
з постійного користування     
 
 Розглянувши клопотання Корюківської районної спілки споживчих 
товариств, заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання 
земельних відносин, архітектури, будівництва,  керуючись ст. 12, 79-1, 142 
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України ”Про місцеве 
самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 
 1. Вилучити з постійного користування Корюківської районної спілки 
споживчих товариств земельну ділянку площею 0,0370 га, що розташована за 
адресою: вул. Вокзальна, 18, м. Корюківка та перевести до земель запасу 
Корюківської міської ради.  
 

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

 
Міський голова                                                                                  І.В.Матюха 
   

 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 (двадцять шоста сесія шостого  скликання) 

 
 

28 серпня 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. 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 земельні ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): Савченку Валентину Вікторовичу, 
зареєстрований за адресою: вул. Кірова, 142, м. Корюківка та Куленовій Аллі 
Вікторівні, зареєстрована за адресою: вул. Кірова, 142, м. Корюківка, виклавши 
дану частину рішення в новій редакції, а саме: 

«Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
посвідчує право власності на земельну ділянку: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): 



- Куленовій Аллі Вікторівні − орієнтовним розміром 0,1000 га, вул. Кірова, 142, 
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул.. Кірова, 142, м. Корюківка.» 
 2. Внести зміни до: 
- п. 5 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)"; 
- 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";  
- 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» – 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." 
 3. Відмінити рішення 2 сесії Корюківської міської ради народних 
депутатів 22 скликання від 20 січня 1995 року в частині приватизації 
Заріцькому Олександру Михайловичу земельної ділянки площею 0,09 га для 
обслуговування житлового будинку по ІІ пров. Шевченка, 2, м. Корюківка, в 
зв’язку з поданою заявою. 
 4. Відмінити рішення 13 сесії Корюківської міської ради 22 скликання від 
11 вересня 1997 року в частині передачі безкоштовно в приватну власність 
Заріцькій Анжелі Олександрівні земельну ділянку площею 0,10 га для 
обслуговування житлового будинку та господарських будівель по        
ІІ пров. Шевченка, 1, м. Корюківка, в зв’язку з поданою заявою. 
 5. 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 земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) для надання їх в оренду громадянам: для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) Мазку Валерію Миколайовичу, виклавши дану частину рішення в 
новій редакції, а саме: 

«Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для  надання її в оренду  громадянам: для будівництва і 
обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка): Мазку Валерію Миколайовичу – орієнтовним розміром 0,1000 га, вул. 
Лісова, 3, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: Російська Федерація, м. 
Москва, вул. Преображенський вал, буд. 24, корпус 6, кв. 365.» 
 6. Внести зміни в рішення виконкому Корюківської міської ради від 
28.12.1999 року № 332, затвердженого рішенням 12 сесії Корюківської міської 
ради 24 скликання від 26.12.2003 року в частині передачі безкоштовно Лосю 
Петру Васильовичу у приватну власність земельну ділянку 0,06 га по ІІ пров. 



Садової, 1(!) для обслуговування житлового будинку, виклавши дану частині 
рішення в новій редакції, а саме:  

«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): Лосю Петру Васильовичу – 
орієнтовним розміром 0,0600 га,  вул. 40 років Перемоги, 5, м. Корюківка. 
Зареєстрований за адресою: вул. Коровникова, буд. 7, корпус 2, кв. 77,        
м. Великий Новгород, Російська Федерація»   
 7. Відмінити п. 2 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 розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі їх 
безоплатно у власність громадянам: для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд - Рачеку Олександру Анатолійовичу - 
орієнтовним розміром  0,10 га по вул. Б.Хмельницького,8, м. Корюківка. 
Зареєстрований за адресою: с. Трудовик, вул. Чернишевського, буд. № 2 в 
зв’язку з поданою заявою. 
 8. Внести зміни до п. 2 рішення 25 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання від 16.05.2014 року «Про дозвіл на виготовлення документацій із 
землеустрою» в частині надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для передачі їх безоплатно у власність 
громадянам для ведення особистого селянського господарства Бондаренку 
Юрію Петровичу в частині площі в зв’язку з фактичним обміром земельної 
ділянки, а саме: 

 «площею 0,0628 га» 
 9. Внести зміни до п. 1 рішення 15 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання від 21.12.2012 року «Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної 
документації на земельні ділянки»  в частині надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельні ділянки громадянам для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд Рудому 
Валентину Олексійовичу, виклавши в новій редакції, а саме: 

«Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
посвідчує право власності на земельну ділянку: для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) Рудому Валентину Олексійовичу − орієнтовним розміром 0,1000 га, 
вул. Дудка, 11, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Дудка, 11,        
м. Корюківка.» 
 10. Внести зміни до п. 1 рішення 18 сесії Корюківської міської ради 22 
скликання від 26.12.1997 року «Про приватизацію земельних ділянок» в частині 
надання земельної ділянки Півторацькій Раїсі Трохимівні, виклавши дану 
частину рішення в новій редакції, а саме: 



«Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
посвідчує право власності на земельну ділянку: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): 
- Полторацькій Раїсі Трохимівні − орієнтовним розміром 0,1000 га,        
вул. Червонохутірська, 98/1, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:        
вул. Червонохутірська, 98, кв. 1, м. Корюківка. 
- для ведення особистого селянського господарства: 
- Полторацькій Раїсі Трохимівні − орієнтовним розміром 0,0600 га,        
вул. Червонохутірська, 98/1, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:        
вул. Червонохутірська, 98, кв. 1, м. Корюківка. 
 11. Внести зміни до п. 1 рішення 25 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання від 16.05.2014 року «Про дозвіл на виготовлення документацій 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) Милейку Григорію Павловичу, виклавши даний 
пункт в новій редакції, а саме: 

«Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
посвідчує право власності на земельну ділянку: для будівництва і 
обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) Милейку Григорію Павловичу – площею 0,0819 га, пров. Садовий, 2-й, 
буд. № 5-Д, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: пров. ІІ –й Садовий,        
5-Д, м. Корюківка.» 
 12. Внести зміни до п. 5 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 розробку 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку Давидову Леоніду 
Миколайовичу, виклавши дану частину рішення в новій редакції, а саме: 
 «Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
посвідчує право власності на земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) Давидову Леоніду Миколайовичу площею 0,0600 га, пров. 
Колгоспний, І-й, 17, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: І пров. 
Колгоспний, 17, м. Корюківка. » 
 13. Внести зміни до п. 1 рішення 31 сесії Корюківської міської ради 5 
скликання від 17.09.2010 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 Симончуку Володимиру 
Анатолійовичу, виклавши дану частину рішення в новій редакції, а саме: 
 «Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
посвідчує право власності на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) Симончуку Володимиру Анатолійовичу площею 0,1000 га, вул. 
Колгоспна, 89, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Братчикова, 32, 
кв. 1, м. Корюківка. » 
 14. Внести зміни до п. 1 рішення 25 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання від 16.05.2014 року «Про дозвіл на виготовлення документацій 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) Дудко Марії 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 
посвідчує право власності на земельну ділянку: для будівництва і 
обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) Дудко Марії Андріївні – площею 0,0660 га, вул. Кірова, 131,        
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: пров. Стржалковського, 11,        
м. Корюківка.» 
 15. 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 шоста сесія шостого  скликання) 
 
 
28 серпня  2014 року  
м. Корюківка 
 
Про інвентаризацію діючих  
договорів оренди земель 
комунальної власності  
 

Розглянувши клопотання Корюківської об’єднаної державної податкової 
інспекції та інші матеріали, заслухавши висновки постійної комісії з питань 
регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись        
ст. 12, 79-1, 122 Земельного кодексу України,  ст. 7, 31-33 Закону України «Про 
оренду землі», Законом України від 27.03.2014 р. №1166-VІІ «Про запобігання 
фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в 
Україні», п. 285.1 ст. 285 Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
міська рада в и р і ш и л а :     

 
 1. Провести інвентаризацію діючих договорів оренди земель комунальної 
власності (список фізичних  та юридичних осіб додається). 
 1.1. Привести діючі договори оренди земель у відповідність до норм 
чинного законодавства та встановити мінімальний розмір орендної плати за 
землі комунальної власності – 3 (три) % (відсотки) від нормативно-грошової 
оцінки землі м. Корюківка.   
  
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва. 
 
Міський голова                                                                                     І.В.Матюха 
 
 
 



 

Додаток  
 

 до рішення 26 сесії Корюківської міської ради 
 6 скликання «Про інвентаризацію діючих  

договорів оренди землі комунальної власності 
від 28.08.2014 р.  

 
  

Перелік земельних ділянок наданих в оренду на території Корюківської міської ради фізичним особам. 
Термін дії    
договору 

№п/п Найменування орендаря Адреса земельної ділянки Орендована 
площа м.кв. 

Орендна плата -  % 
норм. грош.оц. 

Дата 
укладення 
договору 

до…… 

примітка 

 
1 

 
Скуратович Тамара 

Олексіївна 

 
вул. Бібліотечна, 4-а 

 
1000 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 

 
05.07.2005 р. 

 
49 р. 

 

 
2 

 
Бородавко Юрій 
Володимирович 

 
вул. Спортивна, 19/1 

 
717 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 

 
25.07.2005 р. 

 
10 р. 

 

 
3 

 
Дремлюга Юрій 
Олександрович 

 
вул. Шевченка, 81/2-А 

 
20 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 

 
30.07.2007 р. 

 
10 р. 

 

 
4 

 
Халецький Володимир 

Володимирович 

 
вул. Дачна, 30-а 

 
1000 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 

 
24.03.2010 р. 

 
49 р. 

 

 
5 

 
Сухомлин Лариса 

Василівна 

 
вул. Горького, 39 

 
1000 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 

 
19.11.2012 р. 

 
3 р. 

 

 
6 

 
Федоренко Надія 

Арсентіївна 

 
вул. Садова, 11 

 
600 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 

 
23.09.2010 р. 

 
49 р. 

 



 
7 

 
Камишний Микола 
Володимирович 

 
вул. Шевченка, 266 

 
1000 3 % від нормативно 

- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 

 
26.09.2010 р. 

 
5 р. 

 

 
8 

 
Беспалий Юрій 
Михайлович 

 
вул. Садова, 139 

 
1000 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 

 
06.10.2010 р. 

 
5 р. 

 

9 Білик Ірина Михайлівна вул. Петровського, 16 1000 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 17.12.2010 р. 5 р.  

10 
Губенко Валентина 

Федосіївна вул. Пролетарська, 2 834 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 

22.10.2010 р. 5 р  

11 

Метла Олександр 
Петрович /Метла Юрій 

Петрович вул. Кірова, 77 1000 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 

01.08.2011 р. 10 р.  

12 

Пилипенко Ганна 
Іванівна/Пилипенко 

Андрій Володимирович 
вул. Франка-Кошового, гараж  

№ 33 28 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 

04.08.2011 р. 10 р.  

13 
Корюка Микола 

Борисович вул. Кошового, 56 821 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 

05.08.2011 р. 49 р.  

14 
Федоренко Ольга 

Іванівна вул. Першотравнева, 5 1000 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 

05.08.2011 р. 3 р.  



15 
Лапітан Оксана 
Леонідівна І пров. Колгоспний, 21 1000 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 

12.04.2011 р. 25 р.  

16 

Мойсієнко Михайло 
Олексійович /Мойсієнко 
Володимир Олексійович вул. Піонерська, 39 1000 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 

31.05.2012 р. 2 р.  

17 
Ющенко Тамара 

Йосипівна ІІІ пров. Л. Українки, 2 1000 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 19.11.2012 р. 49 р.  

18 
Гладишев Роман 

Романович вул. 8-го Березня, 39 1000 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 

28.01.2013 р. 10 р.  

19 
Масалико Сергій 

Сергійович вул. Маркса К., 39 1000 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 28.01.2013 р. 5 р.  

20 
Роговенко Світлана 

Миколаївна пров. Індустріальний, 10 696 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 

15.03.2013 р. 6 р.  

21 
Тихоновський Віктор 

Леонідович вул. Робітнича, 33-А 668 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 

28.08.2013 р. 49 р.  

22 Рубцова Марія Борисівна вул. Дудка, 106 1000 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 

17.04.2013 р. 40 р.  



23 
Теселько Анатолій 

Сергійович вул. Суворова, 3 1000 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 

04.12.2012 р. 3 р.  

24 
Максименко Володимир 

Олексійович ІІ пров. Л. Українки, 15 978 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 

14.12.2012 р. 49 р.  

25 Костюк Віра Василівна вул. Кірова, 160 1000 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 15.03.2013 р. 2 р.  

26 
Титенко Микола 

Федорович вул. Маркса К., 62 1000 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 

22.10.2013 р. 49р. 
Договір не 

зареєстровано. 

27 
Тимошенков Віталій 
Володимирович ІІ пров. Лесі Українки, 9 947 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 

20.11.2013 р. 49р.  

28 
Фесько Анатолій 

Васильович вул. Колгоспна, 36,               1000 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 

15.11.2013 р. 1 р.  

29 Летута Віра Віталіївна вул. Горького, 50,                1000 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 

15.11.2013 р. 2 р.  

30 

Корюківський РВ УМВС 
України в Чернгівській 

області вул. Миру, 5 1000 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 15.10.2013 р. 49 р.  

31 Сотник Ніна Борисівна вул. Перемоги, 43 1000 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 24.12.2013 р. 49 р.  



32 
Воскобойник Катерина 

Миколаївна пров. Перемоги, І-й, 16 746 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 24.12.2013 р. 49 р.  

33 М’ягка Любов Василівна вул. Садова, 89-Д 600 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 05.02.2014 р. 49 р.  

34 
Ткаченко Микола 
Володимирович вул. 8-го Березня, 100 1000 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 25.02.2014 р. 49 р.  

35 
Лєсков Олександр 
Анатолійович вул. Франка, 84 1000 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 26.03.2014 р. 5 р.  

36 
Крицький Олександр 
Володимирович вул. Горького, 21 1000 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 18.02.2014 р. 5 р.  

37 
Киянець Володимир 

Васильович вул. Прорізна, 5 750 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 24.12.2013 р. 49 р.  

38 
Хоменко Людмила 

Дмитрівна вул. Лермонтова, 23 1000 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 26.03.2014 р. 49 р.  

39 
Попружко Григорій 

Антонович вул. Єсеніна, 10 911 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 10.02.2014 р. 2 р.  

40 Дуденко Петро Павлович вул. 8-го Березня, 22-А 722 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 26.03.2014 р. 20 р.  

41 
Гоптар Валерій 
Віталійович вул. Комсомольська, 5-А 1000 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 26.03.2014 р. 49 р.  



42 
Машталір Дмитро 

Федорович с. Трудовик, вул. Толстого, 13 1000 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 26.03.2014 р. 2 р.  

43 
Бордаков Анатолій 
Анатолійович вул. Братчикова, 94 629 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 26.03.2014 р. 49 р.  

44 
Бут Олег Іванович та 

Савенок Наталія Іванівна вул. Гагаріна, 32 1000 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка. 

26.03.2014 р. 2 р. 

 
 
 
 

 
45 

 
Бондар Тамара Георгіївна 

 
вул. Кірова, 5 

 
634 

3 % від нормативно 
- грошової оцінки 
землі м. Корюківка 

 
07.11.2012 р. 

 
49 р. 

 

 
 
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 шоста  сесія шостого  скликання) 
 
28 серпня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про надання дозволу  
на поділ земельної ділянки 
 

Розглянувши клопотання ПАТ «Слов’янські шпалери - КФТП», та додані 
матеріали щодо відведення земельної ділянки під орендованим приміщенням за 
адресою: вул. Бульварна, 6-б, м. Корюківка, Чернігівська область, 15300 
необхідної для обслуговування котельні на твердому паливі, заслухавши 
висновки постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 
архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 79-1, 122 Земельного кодексу 
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а :     
 

 1. Дати дозвіл Корюківській міській раді, в особі міського голови  
Матюхи І.В., на виділення земельної ділянки шляхом поділу з земельної 
ділянки комунальної власності Корюківської міської ради за адресою: вул. 
Бульварна, 6, м. Корюківка, площею 0,4148 га, яка знаходиться в постійному 
користуванні Корюківської міської ради на підставі державного акта на право 
постійного користування серія ЯЯ № 373935 від 07.07.2008 року, реєстраційний        
№ 030884100009, кадастровий номер 7422410100:01:003:0204, цільове 
призначення – землі громадського призначення, яка необхідна для 
обслуговування орендованого приміщення котельні на твердому паливі 
площею орієнтовно 0,2000 га за адресою: вул. Бульварна, 6-б, м. Корюківка.  
 1.1. Доручити міському голові Матюсі І.В. скласти нотаріально 
посвідчену заяву про поділ земельної ділянки, яка є підставою для поділу 
вищевказаної земельної ділянки. 
 1.2. Доручити міському голові Матюсі І.В. укласти договір на виконання 
робіт із землеустрою щодо поділу земельної ділянки зазначеної в п. 1 з 
землевпорядною організацією, яка має відповідну ліцензію на виконання цього 
виду робіт.  
 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 шоста сесія шостого скликання) 
 
 
28 серпня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про прийняття в міську  
комунальну власність  
земельної ділянки 
 
 Розглянувши розпорядження голови Корюківської районної державної 
адміністрації № 153 від 21.05.2014 р., клопотання Корюківської житлово-
експлуатаційної контори № 237 від 07.08.2014 р., враховуючи рекомендації 
постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин, 
архітектури, будівництва, керуючись ст. 117, п. 11 ст. 123 Земельного кодексу 
України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Прийняти із земель державної власності в міську комунальну власність 
земельну ділянку, яка надана у постійне користування Корюківській житлово-
експлуатаційній конторі, під технічною інфраструктурою − сміттєзвалищем, 
для обслуговування жителів та об’єктів територіальної громади м. Корюківки, 
площею 3,2833 га, кадастровий номер 74224101100:04:000:1415, розташовану 
за межами населеного пункту в адміністративних межах Корюківської міської 
ради. 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради 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 шоста сесія шостого  скликання) 
 
28 серпня  2014 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки 
по пров. Дудка, 2-б, м. Корюківка 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
інші матеріали, заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання 
земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 79-1,  125, 126, 
134, 135 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 

 
міська рада в и р і ш и л а :     

 
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
Корюківської міської ради за рахунок земель, не наданих у власність або 
постійне користування в межах населених пунктів, для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд іншої 
промисловості, загальною площею 0,7595 га, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1102,  за адресою: пров. Дудка, 2-б, м. Корюківка, з 
подальшим продажем права оренди на земельних торгах, цільове призначення 
− для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд іншої промисловості, категорія земель − землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
1.1. Виконавчому апарату міської ради в особі спеціаліста І категорії 
О.В.Хоменко здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 
ділянку, вказану п. 1 даного рішення. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва. 
 
Міський голова                                                                                      І.В. Матюха 



 
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я 
(двадцята шоста шостого скликання) 

 
28 серпня 2014 року       
м. Корюківка 
 
Про затвердження  акту  
погоджувальної комісії     
 
 Розглянувши акт погоджувальної комісії, заслухавши висновок постійної 
комісії з питань регулювання земельних  відносин, архітектури, будівництва, 
керуючись ст. 107, 158-161 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 
 Затвердити акт обстеження земельної ділянки по вул. Єсеніна, 39,        
м. Корюківка, площею 0,0846 га для ведення особистого селянського 
господарства від 26.08.2014 р. /Додається/. 
 
 
Міський голова                                                                                   І.В.Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
А К Т  

 
обстеження земельної ділянки по вул. Єсеніна, 39, м. Корюківка   

 
 

26.08.2014 р.                                                                                        м. Корюківка 
 
 
               Нами, секретарем Корюківської міської ради Малишем Л.В., 
представником землевпорядної організації ПП «ІАЦ Відродження»        
Товстоногом С.М. та  спеціалістом І категорії Корюківської міської ради        
Хоменко О.В. було проведено обстеження земельної ділянки по        
вул. Єсеніна, 39, м. Корюківка. 
               При обстеженні земельної ділянки, яка відводиться в оренду        
Грось Л.П. для ведення особистого селянського господарства, площею         
0,0846 га за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування 
було встановлено, що розміри та місцезнаходження земельної ділянки вказані 
на додатку до акту про встановлення меж земельної ділянки (додається) 
співпадають з розмірами та місцезнаходженням земельної ділянки в натурі (на 
місцевості). 
  Комісія вважає, що суміжний землекористувач земельної ділянки –     
Бойко А.І. від підпису в акті про встановлення (відновлення) в натурі (на 
місцевості) та погодженні зовнішніх меж земельної ділянки відмовляється 
безпідставно. 
               Комісія пропонує затвердити акт про встановлення (відновлення) в 
натурі (на місцевості) та погодженні зовнішніх меж земельної ділянки по       
вул. Єсеніна, 39, м. Корюківка в існуючих межах. 
 
Підписи:                                                                                                     Л.В.Малиш 
 
                                                                                          
                                                                                                              С.М. Товстоног 
 
 
                                                                                                                О.В. Хоменко  
 
                                                                                                                     Л.П. Грось 
  
 
                                                                                                             
 

 
 
 



                                                                                                                                                            
                                                        У К Р А Ї Н А                                   
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

( двадцять шоста  сесія шостого  скликання) 
 
28 серпня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про надання дозволу на проведення  
експертної грошової оцінки земельної ділянки 
по пров. Індустріальному, 1-б, м. Корюківка 
 

Розглянувши заяву Приходька Дмитра Леонідовича, 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 Приходьку Дмитру Леонідовичу на проведення експертної 
грошової оцінки з подальшим правом продажу земельної ділянки, яка 
розташована за адресою: пров. Індустріальний, 1-б, м. Корюківка, площею 
0,0632 га, кадастровий номер 7422410100:01:003:1079, категорія земель – землі 
житлової та громадської забудови, цільове призначення – для комерційної 
діяльності. 
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. Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу. 
1.2. Доручити міському голові Матюсі І.В. укласти договір з покупцем 
земельної ділянки Приходьком Дмитром Леонідовичем про сплату авансового 
внеску в розмірі: 3 (три) % (відсотки) - 3586 грн. 28 коп. (три тисячі п’ятсот 
вісімдесят шість гривень двадцять вісім копійок) від вартості земельної 
ділянки, визначеної за нормативно-грошовою оцінкою м. Корюківки. 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 шоста сесія шостого  скликання) 
 
28 серпня  2014 року  
м. Корюківка 
 
Про дозвіл на передачу  
земельної ділянки в суборенду 
 
 Розглянувши заяву Корюківської районної ради, 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. Дати дозвіл Корюківській районній раді на передачу в суборенду 
земельної ділянки площею 0,0564 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1276 за адресою: вул. Шевченка, 116, м. Корюківка, 
терміном на 2 роки 11 місяців для обслуговування приміщення релігійної 
організації. 
 1.1. Представником для укладання договору суборенди землі 
вищезазначеної земельної ділянки виступатиме відділ з управління 
комунальним майном Корюківської районної ради, який відповідно до 
Положення про відділ, затвердженого рішенням 21 сесії Корюківської районної 
ради 5 скликання від 10.08.2010 року, забезпечує реалізацію повноважень 
Корюківської районної ради по управлінню та розпорядженню об’єктами 
спільної власності територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського 
району. 
 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 шоста сесія шостого  скликання) 
 
28 серпня  2014 року  
м. Корюківка 
 
Про надання пільги  
по сплаті орендної плати 
за користування земельною ділянкою  
по пров. Індустріальному, 1-б, м. Корюківка 
 
 Розглянувши заяву Приходька Дмитра Леонідовича, 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 Приходьку Дмитру Леонідовичу пільгу по сплаті орендної 
плати за земельну ділянку, яка розташована за адресою: пров. Індустріальний, 
1-б, м. Корюківка, площею 0,0632 га, кадастровий номер 74224101:01:003:1079. 
 1.1. Встановити  річну орендну плату в розмірі – 7 (сім) % (відсотків) від 
нормативно-грошової оцінки землі м. Корюківка за користування земельною 
ділянкою, яка розташована за адресою: пров. Індустріальний, 1-б, м. Корюківка, 
площею 0,0632 га, кадастровий номер 74224101:01:003:1079, згідно договору 
оренди землі від 26.03.2014 року.  
 1.2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради забезпечити  
укладання додаткової угоди до договору оренди землі від 26.03.2014 року з 
Приходьком Дмитром Леонідовичем згідно вимог чинного законодавства.  
 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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