УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять перша сесія шостого скликання)
27 травня 2015 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення
двадцять восьмої сесії
Корюківської міської ради
шостого скликання від 11.12.2014 р.
"Про план діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2015 рік"
Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань
законності, взаємодії з правоохоронними органами, органами місцевого
самоврядування, депутатської етики та регламенту, керуючись ст. 7 Закону
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" та 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 восьмої сесії Корюківської міської
ради шостого скликання від 11.12.2014 р. "Про план діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2015 рік", а саме доповнити план діяльності
міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних
актів на 2015 рік пунктом 3 наступного змісту:
№
з/п
3

Вид проекту
Рішення
Корюківської
міської ради

Назва проекту
Про обмеження реалізації
алкогольних,
слабоалкогольних напоїв
та пива на території м.
Корюківки
у нічний час

Мета прийняття

Термін
підготовки
Забезпечення
Червень −
прав та законних серпень
інтересів
громадян,
попередження
шкідливого
впливу

Розробник
проекту
Виконавчий
апарат міської
ради

споживання
алкогольних,
слабоалкогольни
х напоїв та пива
на організм
людини,
усунення
порушень
громадського
порядку та
зменшення
кількості
злочинів,
скоєних у стані
алкогольного
сп’яніння

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань законності, взаємодії з правоохоронними органами,
органами місцевого самоврядування, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять перша сесія шостого скликання)
27 травня 2015 року
м. Корюківка
Про порядок надання відомостей
про склад зареєстрованих
у житлових приміщеннях осіб
Розглянувши звернення управління соціального захисту населення
Корюківської районної державної адміністрації щодо порядку надання
управлінню відомостей про склад зареєстрованих у житлових приміщеннях
осіб, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань охорони
здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, сім’ї та молоді, керуючись ст. 26
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та відповідно до п. 13
Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. № 848
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.1997 р. № 1050),
міська рада в и р і ш и л а :
1. Встановити, що на запит структурних підрозділів з питань соціального
захисту населення щодо надання відомостей про склад зареєстрованих у
житлових приміщеннях осіб, інформацію надають:
а) Корюківська житлово-експлуатаційна контора Корюківської міської ради −
стосовно жителів будинків та квартир, які перебувають в міській комунальній
власності;
б) Корюківський районний сектор управління Державної міграційної служби
України в Чернігівській області − стосовно інших осіб.
2. Корюківській ЖЕК (Полях М.Ф.) надати управлінню соціального
захисту населення Корюківської районної державної адміністрації перелік

житлових будинків та квартир міської комунальної власності, які перебувають
на балансі підприємства.
3. Контроль за виконанням даного 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

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять перша сесія шостого скликання)
27 травня 2015 року
м. Корюківка
Про затвердження Програми
забезпечення пожежної безпеки
на території Корюківської міської ради
на 2015-2016 роки
Розглянувши звернення Другого державного пожежно-рятувального
загону Управління ДСНС України у Чернігівській області щодо необхідності
затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки на території
Корюківської міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії міської
ради з питань планування соціально-економічного, культурного розвитку міста,
бюджету, фінансів, обліку та цін, керуючись ст. 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
Затвердити Програму забезпечення пожежної безпеки на території
Корюківської міської ради на 2015-2016 роки (додається).
Міський голова

І.В.Матюха

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
шостого скликання від 27.05.2015 р.

ПРОГРАМА
забезпечення пожежної безпеки на
території Корюківської міської ради
на 2015-2016 роки

м. Корюківка
2015

Паспорт Програми
1

Ініціатор розроблення
Програми

2

Розробник програми

3
4

Співрозробники Програми
Відповідальні виконавці

5

Учасники Програми

6
7

Терміни реалізації Програми
Перелік бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми

Другий державний пожежнорятувальний загін Управління
ДСНС України у Чернігівській
області
Другий державний пожежнорятувальний загін Управління
ДСНС України у Чернігівській
області
Корюківська міська рада
Другий державний пожежнорятувальний загін Управління
ДСНС України у Чернігівській
області, Корюківська міська рада
Другий державний пожежнорятувальний загін Управління
ДСНС України у Чернігівській
області, Корюківська міська рада
2015-2016 роки
Міський бюджет

1. Визначення кола проблемних питань,
на розв’язання яких спрямована Програма
Стан протипожежного захисту населених пунктів та об'єктів різних форм
власності знаходиться в прямому зв'язку з соціально-економічними процесами,
що відбуваються в суспільстві. З кожним роком збільшуються матеріальні
збитки від пожеж, вони все частіше загрожують життю і здоров'ю людей.
Гострота
проблеми
забезпечення
пожежної
безпеки
району
характеризується наступними аналітичними висновками. За останні десять
років в Корюківському районі виникло 463 пожежі, на яких загинуло 17
чоловік, в тому числі 3 дітей, та 16 чоловік отримали травми.
В житловому секторі виникло 454 пожежі. Вогнем знищено і пошкоджено
541 будівлю і споруду.
Протягом 2014 року працівники 9 ДПРЧ (Корюківка) та 18 ДПРП з
охорони об’єктів залучались до гасіння 19 пожеж в житловому секторі на
території Корюківської міської ради, на гасіння 2 пожеж автотранспорту в
м. Корюківка та 65 разів виїжджали на гасіння сухої трави в лісопаркових
зонах, на полях, узбіччях, присадибних ділянках в межах м. Корюківка.
Витрати на гасіння пожеж склали 3 т паливно-мастильних матеріалів (дизельне
паливо − 2 т, бензин − 1 т).
В минулому році особовий склад 9 ДПРЧ (Корюківка) та 18 ДПРП з
охорони об’єктів приймав участь у гасінні полігону побутових відходів.
Витрати на гасіння склали 550 л паливно-мастильних матеріалів (дизельне
паливо − 300 л, бензин − 250 л).
Під час гасіння пожеж протягом 2014 року було врятовано 36 житлових
будинків, 48 господарчих будівель і споруд та інших матеріальних цінностей на
загальну суму близько 2 млн. грн.
Щорічні економічні втрати від пожеж в середньому складають близько
500 тис. гривень.
Причинами пожеж найчастіше є необережне поводження з вогнем,
порушення правил влаштування та експлуатації пічного опалення, порушення
правил монтажу та експлуатації електрообладнання, порушення правил
монтажу і експлуатації побутових газових, приладів та пустощі дітей з вогнем.
Основна кількість пожеж і трагічних випадків на них виникає в житловому
секторі.
В минулому році районним сектором було організовано функціонування
пересувного пункту для обігріву населення в період низьких температур в
м. Корюківка. Пункт обігріву було забезпечено твердим паливом для обігріву,
продуктами харчування (чай, цукор, печиво, одноразовий посуд).
Також з метою утримання в справному стані та належного
функціонування існуючих джерел протипожежного водопостачання в
м. Корюківка (пожежні гідранти), які є незамінними для заправки пожежної
техніки водою під час гасіння пожеж, районним сектором проводились їх
перевірки.

На даний час становище ускладнюється незадовільним станом
матеріально-технічного забезпечення пожежних підрозділів. Практично не
виконуються вимоги Кабінету Міністрів України стосовно вишукання
можливості для додаткового фінансування установ, закладів та підрозділів
Державної служби з надзвичайних ситуацій, будівництва та капітального
ремонту будівель пожежних депо, оплати комунальних послуг, придбання
ПММ та запасних частин для пожежних автомобілів. Всі витрати на
матеріально-технічне забезпечення пожежного підрозділу доводиться
компенсувати тільки завдяки вжиттю Другим державним пожежнорятувальним загоном Управління ДСНС України в області організаційних
заходів щодо залучення додаткових коштів.
Відсутність як у державному, так і в місцевому бюджетах коштів для
вирішення питань матеріально-технічного забезпечення підрозділів протягом
останніх років призвела до того, що в пожежно-рятувальному підрозділі району
з загальної кількості автомобільного парку − 4 одиниць, 2 одиниці вичерпали
встановлені ресурси та підлягають списанню.
Подальша експлуатація цих транспортних засобів вимагає значних затрат
на проведення ремонтів, проте вірогідність їх виходу з ладу під час роботи по
гасінню пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій не зменшується, що, в свою
чергу, може призвести до великих матеріальних збитків, людських втрат.
Крім того, постала нагальна необхідність у придбанні спецодягу,
вогнегасних речовин, потребують заміни засоби радіозв’язку, які відпрацювали
встановлені терміни.
Приведений аналіз стану пожежної безпеки свідчить про наявність
проблем, які потребують негайного вирішення.
Рівень матеріально-технічного забезпечення пожежно-рятувального
підрозділу не відповідає вимогам пожежної безпеки.
Соціальне значення проблеми, пов’язаної із забезпеченням пожежної
безпеки на території міської ради, зумовлює необхідність як централізованого
бюджетного фінансування, так і виділення коштів з міського бюджету на
виконання цієї Програми.
В даних умовах проведення заходів, спрямованих на покращення
протипожежного захисту на території міської ради, набуває особливої
актуальності.
2. Мета і завдання Програми
Метою Програми є розв’язання проблем захисту житлового сектору на
території Корюківської міської ради, підприємств, установ, організацій
підвідомчих Корюківській міській раді, національного надбання і довкілля від
пожеж та їх наслідків, визначення шляхів, вдосконалення системи забезпечення
пожежної безпеки на території міської ради.
Завдання Програми:
- створення єдиної системи забезпечення пожежної безпеки на території
міської ради та її розвиток;

- забезпечення життєво важливих інтересів населення, підприємств,
установ, організацій підвідомчих Корюківській міській раді у сфері пожежної
безпеки;
- удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов'язаної із
забезпеченням пожежної безпеки на території міської ради;
- ефективне розв'язання завдань по забезпеченню протипожежного
захисту та оперативного реагування на обстановку на території міської ради;
- посилення державного нагляду за станом пожежної безпеки в
житловому секторі, на об'єктах, підприємствах, установах та організаціях
підвідомчих Корюківській міській раді, організації гасіння пожеж та зменшення
їх негативних наслідків;
- інформаційне забезпечення підприємств, установ, організацій
підвідомчих Корюківській міській раді та населення з питань пожежної
безпеки.
3. Перелік нормативно-правових актів у сфері забезпечення
пожежної безпеки
До основних нормативно-правових актів у площині забезпечення
пожежної безпеки в Україні належать:
- Конституція України;
- Кодекс цивільного захисту України;
- Указ Президента України від 27 січня 2003 року № 47/2003 "Про заходи
щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту
населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1999 року № 1943
"Про стан забезпечення пожежної безпеки та заходи щодо її поліпшення";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року № 873
"Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань
державного управління у сфері пожежної безпеки";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2030
"Про затвердження Порядку обліку пожеж та їх наслідків";
- Програма забезпечення пожежної безпеки на території Корюківського
району на 2011-2015 роки, затверджена рішенням двадцять другої позачергової
сесії Корюківської районної ради шостого скликання 28.10.2010 року.
4. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація Програми повинна забезпечити:
- підвищення пожежної безпеки на території міської ради, ефективне
забезпечення протипожежного захисту житлового сектору, об'єктів,
підприємств, установ та організацій підвідомчих Корюківській міській раді;
- підвищення рівня інформованості населення з питань пожежної безпеки;
- навчання населення вимогам правил пожежної безпеки;

- формування громадського світогляду та громадянської позиції
підростаючого покоління в області пожежної безпеки, формування у дітей
культури поводження з вогнем, залучення їх до дій, спрямованих на
попередження пожеж, та навчання діям в умовах виникнення пожежі,
попередження пожеж від дитячих пустощів з вогнем;
- удосконалення організації гасіння пожеж та зменшення їх негативних
наслідків;
- забезпечення надійного протипожежного захисту об’єктів нового
будівництва, контроль за коригуванням генеральних планів забудови населених
пунктів області в частині будівництва нових пожежних депо;
- підтримання в робочому стані існуючих джерел протипожежного
водопостачання на територій міської ради.
5. Координація та контроль за ходом виконання Програми
До участі у впровадженні Програми будуть залучатися Корюківська
міська рада та Другий державний пожежно-рятувальний загін Управління
ДСНС України у Чернігівській області. У разі потреби зміни та доповнення до
Заходів щодо реалізації Програми вносяться в установленому порядку.
Контроль за впровадженням Програми здійснюється Корюківською
міською радою та Другим пожежно-рятувальним загоном Управління ДСНС
України у Чернігівській області.
6. Основні заходи, передбачені Програмою забезпечення пожежної безпеки
на території Корюківської міської ради на 2015-2016 роки
Організаційні заходи та фінансове забезпечення
Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок виділення коштів з
міського бюджету, залучення спонсорських коштів підприємств міста та інших
джерел не заборонених законодавством.
Міська рада щорічно передбачає у бюджеті, в межах його можливості,
видатки розпоряднику коштів − Другому пожежно-рятувальному загону
Управління ДСНС України у Чернігівській області для компенсування витрат
паливно-мастильних матеріалів на ліквідацію пожеж та інших подій, на
підтримку матеріально-технічної бази, підвищення готовності до дій за
призначенням та забезпечення пожежної безпеки на території Корюківської
міської ради.
Показники фінансування міської цільової Програми "Забезпечення
пожежної безпеки на території Корюківської міської ради на 2015-2016 роки"
прогнозується у сумі 48 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету, в тому
числі:

№ з/п

Назва організаційних заходів

Сума коштів, тис. грн.
2015 р.
2016 р.

1

Придбання паливно-мастильних матеріалів
для ліквідації пожеж, надзвичайних подій
та ситуацій (урагани, аварії на об’єктах
життєзабезпечення, ДТП, снігові замети,
підтоплення житлового сектору, відкачка
поверхневих вод в житловому секторі) на
території міської ради, в житловому секторі
та
на
підприємствах,
установах,
організаціях
(об’єктах)
підвідомчих
Корюківській міській раді
2
Придбання паливно-мастильних матеріалів
для функціонування пересувного пункту
обігріву в період низьких температур в м.
Корюківка (тверде паливо для обігріву,
продукти харчування (чай, цукор, печиво,
одноразовий посуд), доставка палатки до
місця розміщення)
ВСЬОГО

20

20

4

4

24

24
48

Секретар міської ради

Л.В.Малиш

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять перша сесія шостого скликання)
27 травня 2015 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення
двадцять дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
шостого кликання від 27.01.2015 р.
"Про Програму організації
та проведення громадських робіт
для населення м. Корюківки"
Розглянувши клопотання Корюківського районного центру зайнятості
щодо необхідності внесення змін до Програми організації та проведення у
2015 році громадських робіт для населення м. Корюківки, затвердженої
рішенням двадцять дев’ятої сесії міської ради шостого скликання
від 27.01.205 р., в зв’язку із змінами законодавства в частині фінансування
громадських робіт, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з
питань планування соціально-економічного, культурного розвитку міста,
бюджету, фінансів, обліку та цін, керуючись ст. 31 Закону України "Про
зайнятість населення", 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 дев’ятої сесії Корюківської міської
ради шостого скликання від 27.01.2015 р. "Про Програму організації та
проведення в 2015 році громадських робіт для населення м. Корюківки", а саме
абзац 1 пункту 4.1. Програми викласти в новій редакції:
"4.1. Програмою передбачається фінансування громадських робіт за
рахунок коштів міського бюджету та/або Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі
Фонд), а також коштів підприємств, організацій та установ міста, які

організовують у себе громадські роботи або виступають у якості спонсорів
таких робіт."
2. Контроль за виконанням даного 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

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять перша сесія шостого скликання)
27 травня 2015 року
м. Корюківка
Про надання пільги по сплаті
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань
соціально-економічного, культурного розвитку міста, бюджету, фінансів,
обліку та цін щодо надання пільги по сплаті податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки Корюківському районному товариству
"Бджоляри", керуючись Положенням про порядок справляння податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженим рішенням
двадцять дев’ятої сесії Корюківської міської ради шостого скликання
від 27.01.2015 р., ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Надати Корюківському районному товариству "Бджоляри" пільгу на
2015 рік зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
звільнивши з 01.06.2015 р. від сплати такого податку за нерухоме майно, що
знаходиться у власності товариства, а саме:
- нежитлова будівля (магазин), яка знаходиться по вул. Індустріальній, 26,
м. Корюківка.
2. 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

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять перша сесія шостого скликання)
27 травня 2015 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 червня 2015 року по 31 грудня 2015 року та встановити орендну плату в
розмірі 65 % 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
Згідно з оригіналом
спеціаліст І категорії
__________ С.М.Яковець
______________________

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять перша сесія шостого скликання)
27 травня 2015 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення
двадцять дев’ятої сесії Корюківської
міської ради шостого скликання
від 27.01.2015 р. "Про визначення
умов оплати праці працівників
виконавчого апарату міської ради
в 2015 році"
З метою забезпечення стабільної роботи виконавчого апарату міської
ради в 2015 році, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з
питань планування соціально-економічного, культурного розвитку міста,
бюджету, фінансів, обліку та цін та з питань законності, взаємодії з
правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, депутатської
етики та регламенту, керуючись постановою Кабінету Міністрів України № 268
від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та
інших органів" (зі змінами), 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 дев’ятої сесії Корюківської міської
ради шостого скликання від 27.01.2015 р. "Про визначення умов оплати праці
працівників виконавчого апарату міської ради в 2015 році", а саме п. 1.4.
рішення викласти в новій редакції:
"1.4. Здійснювати преміювання міського голови за особистий вклад в
загальні результати роботи щомісяця у межах затверджених видатків на оплату
праці та економії фонду оплати праці в розмірі 100 відсотків посадового
окладу."

2. Контроль за виконанням даного 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

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять перша сесія шостого скликання)
27 травня 2015 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення
вісімнадцятої сесії Корюківської
міської ради шостого скликання
від 27.05.2013 р. "Про передачу
майна міської комунальної власності
по вул. Вокзальна, 8-А, м. Корюківка
з міської комунальної власності
у спільну власність територіальних
громад міста, селища та сіл
Корюківського району"
Розглянувши звернення Корюківської районної ради щодо необхідності
внесення змін до рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради
шостого скликання від 27.05.2013 р. "Про передачу майна міської комунальної
власності по вул. Вокзальна, 8-А, м. Корюківка з міської комунальної власності
у спільну власність територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського
району" з метою зазначення частки переданого 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 п. 21 Порядку ведення
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого
постановою Кабінету міністрів України від 26.10.2011 р. № 1141, ст. 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Внести зміни до рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради
шостого скликання від 27.05.2013 р. "Про передачу майна міської комунальної
власності по вул. Вокзальна, 8-А, м. Корюківка з міської комунальної власності
у спільну власність територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського
району", а саме п. 1 даного рішення викласти в новій редакції:

"1. Передати з міської комунальної власності до спільної власності
територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського району частину
нежитлового приміщення площею 247,3 м2, що становить 3/20 частки за
адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, 8-А."
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

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять перша сесія шостого скликання)
27 травня 2015 року
м. Корюківка
Про затвердження ставок земельного
податку, нормативно-грошову оцінку
яких проведено (незалежно від місцезнаходження)
Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись
ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку з
прийняттям Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи",
відповідно до Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями
міська рада,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Встановити на 2016 р. ставки земельного податку від нормативногрошової оцінки земель населених пунктів Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області, нормативно-грошову оцінку
яких проведено (незалежно від місцезнаходження) у розмірі:
1.1. Землі житлової та громадської забудови, що знаходяться у
власності та користуванні фізичних осіб – 0,1% від нормативно – грошової
оцінки землі м. Корюківка;
1.2. Земельні ділянки у власності та користуванні юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та фізичних осіб, які використовуються в:
− комерційній діяльності − 2 % від нормативно – грошової оцінки землі
м. Корюківка;
− виробничій діяльності – 1,5 % від нормативно – грошової оцінки землі
м. Корюківка.

1.3. Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному
користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної
форми власності):
1.3.1. землі комерційного використання в постійному користуванні –
10 % від нормативно – грошової оцінки землі м. Корюківка;
1.3.2. землі виробничого використання в постійному користуванні –
2% від нормативно – грошової оцінки землі м. Корюківка;
1.4. Для сільськогосподарських угідь - 1% від нормативно – грошової
оцінки землі м. Корюківка;
1.5. Землі, на яких розташоване нерухоме майно державної та
комунальної форм власності – 2% від нормативно – грошової оцінки землі
м. Корюківка;
2. Затвердити Положення про плату за землю, яким встановлено
порядок, обчислення та сплата даного податку (додається).
3. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2016 р.
4. Вважати таким, що втратило чинність рішення сьомої сесії
Корюківської міської ради шостого скликання від 18.10.2011 р. «Про
затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки».
5. Дане рішення та Положення про плату за землю розмістити на
офіційному сайті Корюківської міської ради.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури,
будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
шостого скликання від 27.01.2015 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про плату за землю
(далі – Положення)
1. Визначення понять
1.1. Плата за землю  обов’язковий платіж у складі податку на майно, що
справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки
комунальної власності, і зараховується до місцевого бюджету.
1.2. Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і
користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення
підприємницької та інших видів діяльності.
1.3. Право земельного сервітуту - це право власника або землекористувача
земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною
ділянкою (ділянками).
1.4. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок - капіталізований рентний дохід
із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами.
2. Платники земельного податку
2.1. Платниками земельного податку є:
2.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
2.1.2. землекористувачі.
2.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу
XIV Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.
3. Об’єкти оподаткування земельним податком
3.1. Об’єктами оподаткування земельним податком є:
3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.
4. База оподаткування земельним податком
4.1. Базою оподаткування земельним податком є:
4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта
індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Положенням;
4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
5. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких
проведено (незалежно від місцезнаходження)
5.1. Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких
проведено встановлюються рішенням сесії міської ради.
6. Встановити пільги зі сплати земельного податку:
6.1. Від сплати звільняються юридичні особи:
6.1.1. Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів,
реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

6.1.2. Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які
засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій
інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця
кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків
середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд
оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків
суми загальних витрат на оплату праці.
Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають
право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою
пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх
підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період,
проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;
6.2. Від сплати звільняються фізичні особи:
6.2.1. Від сплати земельного податку звільняються:
6.2.1.1. інваліди першої і другої групи;
6.2.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
6.2.1.3. пенсіонери (за віком);
6.2.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
6.2.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
6.3. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної
категорії фізичних осіб пунктом 6.2., поширюється на одну земельну ділянку за кожним
видом використання у межах граничних норм:
6.3.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2
гектари;
6.3.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) в місті - не більш як 0,10 гектара;
6.3.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;
6.3.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;
6.3.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.
6.4. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи
власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови
передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку
четвертої групи.
7. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню
земельним податком
7.1. Не сплачується земельний податок за:
7.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій,
визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового)
відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного
контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено
обмеження щодо ведення сільського господарства;
7.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації
або у стадії сільськогосподарського освоєння;
7.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць,
які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;
7.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування
- землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням,

резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними
розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами,
очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми
спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення,
якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а
саме:
а) паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і
насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з’їзди, захисні
насадження, шумові екрани, очисні споруди;
б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для
зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного
транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній
власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у
статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;
7.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та
фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та
виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями,
генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;
7.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;
7.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які
відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них
земельними ділянками на безоплатній основі;
7.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та
інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України,
статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.
8. Особливості оподаткування платою за землю
8.1. Особливості оподаткування платою за землю встановлюються статтею 284
Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.
Міська рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає до контролюючого
органу (державної податкової інспекції у Корюківському районі Головного управління
Державної фіскальної служби у Чернігівській області) рішення щодо ставок земельного
податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним
особам.
За рішенням міської ради платникам податку за землю можуть надаватись пільги.
Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця
кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.
8.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється
від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право.
У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що
настає за місяцем, у якому втрачено це право.
8.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в
оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні
ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на
загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.
Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель,
споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам,
дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і
джерел фінансування.
9. Податковий період для плати за землю
9.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

9.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня
того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям
права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12
місяців).
10. Порядок обчислення плати за землю
10.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного
кадастру.
Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері
земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у
сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за
запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки
подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
10.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму
податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають
контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію
на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46
Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями, з розбивкою річної суми
рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання
щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як
платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження
нової нормативної грошової оцінки землі.
10.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову
декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20
лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
10.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди
землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів
місяця, що настає за звітним.
У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю
подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у
якому відбулися такі зміни.
10.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими
органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомленнярішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею
58 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого
протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1
січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену
земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника
виникло право власності.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого
протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомленнярішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
10.6. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на
суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до цього Положення за земельні
ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу
земельних ділянок такої юридичної особи.
Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із
земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку,
встановленому Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”
для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з

ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку
забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні
представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітейінвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.
11. Строк сплати плати за землю
11.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня
виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.
У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою
плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або
користуванні у поточному році.
11.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум
проводяться щороку до 1 травня.
11.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій
декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та
землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за
податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30
календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного)
місяця.
11.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації,
у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та
землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за
податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30
календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного)
місяця.
11.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення
податкового повідомлення-рішення.
11.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за
земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням
прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації
права власності на таку земельну ділянку.
11.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів),
окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за
площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної
ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).
12. Орендна плата
12.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір
оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до
законодавства.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають
договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за
місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори
оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про
укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1
числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.
Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної податкової політики.
12.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.
12.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.
12.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди
між орендодавцем (власником) і орендарем.

12.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, на підставі рішення
Корюківської міської ради, але річна сума платежу:
12.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;
12.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.
13. Індексація нормативної грошової оцінки земель проводиться відповідно до
положень статті 289 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.
14. Відповідальність і контроль за своєчасністю і повнотою сплати податку
15. Платники плати за землю несуть відповідальність за невиконання або
неналежне виконання податкового обов’язку відповідно до положень Податкового
кодексу України зі змінами і доповненнями.
16. Контроль за повнотою справляння, правильністю обчислення і своєчасністю
сплати до міського бюджету Корюківської міської ради плати за землю за земельні
ділянки комунальної власності здійснюється контролюючим органом.
Секретар міської ради

Л.В.Малиш

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять перша сесія шостого скликання)
27 травня 2015 року
м. Корюківка
Про надання пільги по сплаті
земельного податку на 2015 р.
Розглянувши клопотання Корюківського районного відділу УМВС
України в Чернігівській області та додані матеріали, заслухавши висновки
постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин,
архітектури, будівництва, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 26
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від
28.12.2014 р. №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи, п. 10.2 ст. 10,
ст. 12, 274, п. 284.1 ст. 284 Податкового кодексу України,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Надати Корюківському районному відділу УМВС України в
Чернігівській області пільгу по сплаті земельного податку, звільнивши від
сплати такого податку за земельну ділянку під об’єктом за адресою:
вул. Маркса К., 7, м. Корюківка на 2015 рік з 01.06.2015 р.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури,
будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять перша сесія шостого скликання)
27 травня 2015 року
м. Корюківка
Про затвердження
звіту про оцінку земельної ділянки
Розглянувши звіт про оцінку земельної ділянки, заслухавши висновки
постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин,
архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 79-1, 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 звіт про оцінку земельної ділянки площею 0,5691 га для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови – під
розміщення автостоянки, що знаходиться за адресою: Чернігівська область,
м. Корюківка, вул. Індустріальна, 4-в.
1.1. Встановити:
1.1.1. Стартову ціну продажу земельної ділянки в розмірі 273 902 грн. 00
коп.
1.1.2. Розмір кроку торгів – в розмірі 13 667,71 грн. (4,99 % відсотків від
стартової ціни земельної ділянки).
1.1.3. Розмір гарантійного внеску – в розмірі 13 695,10 грн. (5% відсотків
від стартової ціни земельної ділянки).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури,
будівництва.
Міський голова

І.В. Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять перша сесія шостого скликання)
27 травня 2015 року
м. Корюківка
Про визначення земельної ділянки,
право оренди якої пропонується для
продажу окремим лотом на конкурентних
засадах (земельних торгах)
Заслухавши висновки постійної комісії міської ради з питань
регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12,
79-1, 134-139 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Визначити та затвердити земельну ділянку несільськогосподарського
призначення, вільну від забудови, право оренди якої пропонується для продажу
окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах) для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості за адресою:
вул. Садова, 4/1, м. Корюківка площею орієнтовно 2,5 га.
1.1. Дати дозвіл Корюківській міській раді на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, несільськогосподарського
призначення, вільної від забудови, право оренди якої пропонується для
продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах) для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості за
адресою: вул. Садова, 4/1, м. Корюківка площею орієнтовно 2,5 га.
1.2. Виконавчому апарату міської ради забезпечити виконання заходів
щодо укладення договору на виконання робіт по виготовленню та погодженню
в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки, право оренди якої пропонується для продажу на
земельних торгах з переможцем конкурсу з відбору виконавця послуг з
виконання робіт із землеустрою.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури,
будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять перша сесія шостого скликання)
27 травня 2015 року
м. Корюківка
Про відміну деяких
рішень міської ради
Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб, та інші матеріали,
заслухавши висновки постійної комісії міської ради з питань регулювання
земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 79-1, 141
Земельного кодексу України,
ст. 26 Закону України
"Про місцеве
самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а:
1. Відмінити рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від
24.10.1986 р. № 201 «Про виділення земельних ділянок» в частині виділення
земельної ділянки під город Сербі Вірі Павлівні площею орієнтовно 0,0300 га в
районі вулиці Космодем’янської, З., 4, м. Корюківка.
1.1. Прийняти земельну ділянку, визначену в п. 1 даного рішення, до
земель запасу міської ради.
2. Відмінити п. 1.1. рішення двадцять другої сесії Корюківської міської
ради шостого скликання від 11.02.2014 р. "Про внесення змін до рішення
двадцятої сесії Корюківської міської ради шостого скликання від 15.10.2013
року "Про вилучення земельної ділянки з постійного користування" та надання
дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для надання її в оренду ТОВ
"ПРОМОУШН ГРУП" в зв’язку з відсутністю правовстановлюючих документів
на нерухоме майно, яке розташоване на земельній ділянці площею 4,1011 га по
вул. Садова, 4, м. Корюківка у ТОВ "ПРОМОУШН ГРУП".
2.1. Прийняти земельну ділянку площею 4,1011 га по вул. Садова, 4,
м. Корюківка до земель запасу міської ради.

3. Відмінити п. 3 рішення шостої сесії Корюківської міської ради п’ятого
скликання від 21.11.2006 р. "Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної
документації на земельні ділянки" в частині надання дозволу на розробку
проекту відведення земельних ділянок для надання їх безоплатно у власність з
резервного фонду міської ради громадянам для будівництва житлового будинку
і господарських будівель Довгалю Олексію Олександровичу по
пров. Вокзальному, 9-а, м. Корюківка в зв’язку з суспільними потребами та
невиконанням рішення у встановлені законодавством строки.
3.1. Прийняту земельну ділянку, визначену в п. 3 даного рішення, до
земель запасу міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури,
будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять перша сесія шостого скликання)
27 травня 2015 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішень
Корюківської міської ради
Розглянувши заяви громадян та подані матеріали, заслухавши висновки
постійної комісії з міської ради 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 тринадцятої сесії Корюківської міської
ради двадцять другого скликання від 11.09.1997 р. "Про приватизацію
земельних ділянок" в частині прізвища, ім’я, по батькові Голуб Віри Яківни, в
зв’язку з технічною помилкою виклавши в новій редакції, а саме: Голуб Вірі
Яковлівні.
2. Внести зміни до рішення тринадцятої сесії Корюківської міської ради
шостого скликання від 25.10.2012 р. "Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в оренду для подальшого продажу права
оренди на конкурентних засадах", а саме:
- викласти п. 1.3. даного рішення в новій редакції:
"1.3. Встановити стартовий розмір річної орендної плати в розмірі 4
(чотири) відсотки від нормативно – грошової оцінки землі м. Корюківка, яка
станом на 01.01.2015 р. становить 69,40 грн. за 1 м2 – 3497,76 (три тисячі
чотириста дев’яносто сім гривень 76 коп. );
- доповнити дане рішення пунктами 1.3.1. та 1.3.2.:
"1.3.1. Крок торгів (0,1 % від стартового розміру річної орендної плати) –
3 грн. 50 коп.

1.3.2. Гарантійний внесок (5 % від стартового розміру річної орендної
плати) – 174 грн. 89 коп."
2.1. Доручити виконавчому апарату міської ради внести зміни до п. 1
договору про проведення земельних торгів від 03.10.2014 р. відповідно до
вимог чинного законодавства.
3. Внести зміни до п. 3 рішення тридцятої сесії Корюківської міської ради
шостого скликання від 12.03.2015 р. "Про дозвіл на виготовлення документації
із землеустрою" в частині надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок для надання їх в оренду ФОП Сидоренку
Віктору Олексійовичу в частині площі, а саме: 0,8000 га, замість 0,7000 га.
4. Внести зміни до п. 2 рішення тринадцятої сесії Корюківської міської
ради шостого скликання від 25.10.2012 р. «Про дозвіл на виготовлення
проектно-технічної документації на земельні ділянки» в частині надання
дозволу на розробку проекту землеустрою Горілику Дмитру Миколайовичу в
частині площі, а саме: 0,2500 га замість 0,1353 га.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури,
будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять перша сесія шостого скликання)
27 травня 2015 року
м. Корюківка
Про розірвання та
поновлення договорів оренди
Розглянувши заяви громадян, фізичних осіб-підприємців та юридичних
осіб, та інші матеріали, заслухавши висновки постійної комісії міської ради 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», ст. 288 Податкового кодексу України, ст. 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Припинити з Кокошею Валентиною Дмитрівною договір оренди
земельної ділянки від 26.03.2014 р., яка розташована за адресою:
вул. Лермонтова, 23, м. Корюківка, площею 0,1000 га, кадастровий номер 7422410100:01:003:1063, шляхом його розірвання за згодою сторін (в зв’язку з
оформленням земельної ділянки у власність).
1.1. Перевести земельну ділянку вказану в п.1 даного рішення до земель
запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах
населених пунктів Корюківської міської ради).
2. Припинити з Барабаш Раїсою Михайлівною договір оренди земельної
ділянки від 12.03.2015 р., яка розташована за адресою: вул. 8-го Березня, 77,
м. Корюківка, площею 0,1000 га, кадастровий номер - 7422410100:01:002:1473,
шляхом його розірвання за згодою сторін (в зв’язку з оформленням земельної
ділянки у власність).
2.1. Перевести земельну ділянку вказану в п. 2 даного рішення до земель
запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах
населених пунктів Корюківської міської ради).
3. Поновити з ФОП Носаченко Аллою Володимирівною договір
оренди землі від 22.12.2009 р. на земельну ділянку площею 70 м2 по

вул. Колгоспна, 46, м. Корюківка на тих самих умовах з 28.01.2015 р. на 10
(десять) років.
4. Внести зміни до договору оренди землі від 04.11.2011 р. в частині
преамбули, виклавши в її новій редакції, а саме:
«громадянка Гаврюш Наталія Петрівна, замість фізична особа – підприємець з
01.04.2015 р.».
5. Припинити договір оренди земельної ділянки від 27.01.2015 р. в
частині оренди з попередніми орендарями – Шарим Валентином Івановичем та
Івахненко Валентиною Петрівною в зв’язку з продажем житлового будинку з
надвірними будівлями Рябець Людмилі Валеріївні (договір купівлі – продажу
від 19.03.2015 р.), який розташований на орендованій земельній ділянці
площею 0,1000 га, кадастровий номер - 7422410100:01:003:1114, по
вул. Суворова, 18, м. Корюківка.
5.1. Укласти з Рябець Людмилою Валеріївною додаткову угоду до
договору оренди земельної ділянки від 27.01.2015 р., яка розташована за
адресою: вул. Суворова, 18, м. Корюківка на тих самих умовах, строком на 49
років.
6. Поновити договір оренди землі від 05.01.2011 р. на земельну ділянку
площею 669 м2 по пров. Кірова, 20, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:0880, на тих самих умовах, строком на 20 (двадцять) років з
Корюківською районною організацією всеукраїнського товариства кролівників
і звірників-любителів.
7. Припинити договір оренди земельної ділянки від 16.05.2014 р. в
частині оренди з попередніми орендарем – Менською Світланою Миколаївною
в зв’язку з даруванням житлового будинку (договір дарування від 21.04.2015 р.)
Клименко Олені Вікторівні, який розташований на орендованій земельній
ділянці площею 0,0740 га, кадастровий номер - 7422410100:01:001:1206, по
вул. Шевченка, 229/1, м. Корюківка.
7.1. Укласти з Клименко Оленою Вікторівною додаткову угоду до
договору оренди земельної ділянки від 16.05.2014 р., яка розташована за
адресою: вул. Шевченка, 229/1, м. Корюківка.
8. Поновити з Кірдодою Світланою Валеріївною договір оренди землі від
29.11.2011 р. на земельну ділянку площею 39 м2 по вул. Шевченка, 79/3,
м. Корюківка на тих самих умовах з 01.01.2015 р. на 5 (п’ять) років.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури,
будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять перша сесія шостого скликання)
27 травня 2015 року
м. Корюківка
Про дозвіл на виготовлення
документації із землеустрою
Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб, та додані матеріали,
заслухавши висновки постійної комісії міської ради з питань регулювання
земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 79-1, 116, 118,
120, 121, 122, 134 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):
- Губенко Ользі Миколаївні (зареєстрована за адресою: пров. Горького, 44,
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га, яка розташована за адресою:
пров. Горького, 44, м. Корюківка.
- Дорошенко Марії Федорівні (зареєстрована за адресою: 2-ий пров.
Колгоспної, 8) площею орієнтовно 0,0600 га, яка розташована за адресою:
пров. Колгоспний, 2-й, 8.
- Захарченку Сергію Володимировичу (зареєстрований за адресою:
вул. Горького, 11, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована
за адресою: вул. Горького, 11, м. Корюківка.
Неліній
Раїсі
Володимирівні
(зареєстрована
за
адресою:
вул. Братчикова, 78, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га, яка
розташована за адресою: вул. Братчикова, 78, м. Корюківка.
Макусі
Олені
Олександрівні
(зареєстрована
за
адресою:
вул. Івана Франка, 11, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га, яка
розташована за адресою: вул. Франка, 11, м. Корюківка.

- Монайло Тамарі Іванівні (зареєстрована за адресою: пров. Жовтневий, 1,
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га, яка розташована за адресою: пров.
Жовтневий, 1, м. Корюківка.
- Кириченко Раїсі Арсеніївні (зареєстрована за адресою: вул. 8-го Березня, 77,
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, кадастровий номер
№7422410100:01:002:1473, яка розташована за адресою: вул. 8-го Березня, 77,
м. Корюківка.
- Кокоші Валентині Дмитрівні (зареєстрована за адресою: Чернігівська область,
Сосницький район, с. Полісся) площею орієнтовно 0,1000 га, кадастровий
номер
№7422410100:01:003:1063,
яка
розташована
за
адресою:
вул. Лермонтова, 23, 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):
- Стринадко Олені Іванівні (зареєстрована за адресою: вул. Франка, 5-А. кв. 22,
м. Корюківка) та Віловатій Тамарі Іванівні (зареєстрована за адресою:
вул. Червонохутірська, 56, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка
розташована за адресою: вул. Червонохутірська, 56, м. Корюківка.
2. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для передачі її безоплатно у власність:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка):
Чубарі
Олександру
Петровичу
(зареєстрований
за
адресою:
вул. Бульварна, 34-А, кв. 7, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка
розташована за адресою: вул. Каштанова, 12, м. Корюківка.
- Костючку Олександру Борисовичу (зареєстрований за адресою:
вул. Мічуріна, 43/4, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка
розташована за адресою: вул. Піщана, 3, м. Корюківка.
- Камишному Олександру Михайловичу (зареєстрований за адресою:
вул. К. Маркса, 1-б, кв. 3, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка
розташована за адресою: вул. Кірова, 227-Б, м. Корюківка.
Козіку
Андрію
Валерійовичу
(зареєстрований
за
адресою:
вул. Передзаводська, 20, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка
розташована за адресою: вул. Каштанова, 11, м. Корюківка.
- Сотнику Олександру Володимировичу (зареєстрований за адресою:
І пров. Садовий, 5, кв. 2, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка
розташована за адресою: вул. Каштанова, 14, м. Корюківка.
Дворецькій
Олені
Володимирівні
(зареєстрована
за
адресою:
Червонохутірська, 2/1, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка
розташована за адресою: вул. Червонохутірська, 2/1, м. Корюківка.
- Бондаренко Наталії Олександрівні (зареєстрована за адресою:
вул.
Титовського,
17,
с.
Киселівка,
Менський
район)
площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою: вул. Садова, 4-Е,
м. Корюківка.

- Піддубному Сергію Анатолійовичу (зареєстрований за адресою:
вул. 8-го Березня, 103-В, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка
розташована за адресою: вул. Садова, 4-Ж, м. Корюківка.
- Чіаурелі Анатолію Михайловичу (зареєстрований за адресою:
вул. Чехова, 13/2, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована
за адресою: вул. Каштанова, 13, м. Корюківка.
Альохіну
Руслану
Валерійовичу
(зареєстрований
за
адресою:
вул. Бульварна, 14, кв. 25, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка
розташована за адресою: вул. Каштанова, 15, м. Корюківка.
- для ведення особистого селянського господарства:
Макусі
Олені
Олександрівні
(зареєстрована
за
адресою:
вул. Івана Франка, 11, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка
розташована за адресою: вул. Франка, 11, м. Корюківка.
- Кириченко Раїсі Арсеніївні (зареєстрована за адресою: вул. 8-го Березня, 77,
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1700 га, яка розташована за адресою:
вул. 8-го Березня, 77, м. Корюківка.
3. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для надання
її в оренду:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка):
- Шестак Людмилі Вікторівні (зареєстрована за адресою: пров. Жовтневий, 5,
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою:
вул. Набережна, 18 а, м. Корюківка.
для
будівництва
та
обслуговування
інших
будівель
громадської забудови:
- ТОВ КОМПАНІЇ «СХІДНА ХВИЛЯ» (юридична адреса: 49087,
м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, 87, код ЄДРПОУ 21238059) площею
орієнтовно 4770 м2, вул. Нова, 17, м. Корюківка.
4. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для надання її в оренду:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка):
Грищенко
Наташі
Анзорівні
(зареєстрована
за
адресою:
вул. Актюбинська, 11, кв. 3, м. Сніжне, Донецька область) площею орієнтовно
0,1000 га, яка розташована за адресою: вул. Садова, 4-Є, м. Корюківка.
- Дранюку Василю Васильовичу (зареєстрований за адресою: вул. Польова, 4,
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою:
вул. Кірова, 101, м. Корюківка.
- для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку:
- Корюківській житлово-експлуатаційній конторі (юридична адреса: 15300,
пров. Індустріальний, 12, м. Корюківка, код ЄДРПОУ 05523621) площею
орієнтовно 0,5000 га, яка розташована за адресою: вул. Франка, 5-б,
м. Корюківка.
- для будівництва та обслуговування будівель торгівлі:

- ТОВ "НІКАН –МБ" (юридична адреса: 14010, м. Чернігів, вул. Гагаріна, 4,
ідентифікаційний код 39225361,) площею орієнтовно 0,0070 га за адресою:
вул. Передзаводська, 10, м. Корюківка (1/2 частина нежитлового приміщення).
Синенко
Наталії
Михайлівні
(зареєстрована
за
адресою:
вул. Войкова, 6, кв. 10, м. Чернігів) площею орієнтовно 0,0070 га за адресою:
вул. Передзаводська, 10, м. Корюківка (1/2 частина нежитлового приміщення).
5. Дати дозвіл Корюківській міській раді (юридична адреса: 15300, вул.
Бульварна, 6, м. Корюківка, код ЄДРПОУ 04061760) на розробку проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування з
земель загального користування під кладовищами, за адресами:
- по вул. Садова площею орієнтовно 0,4000 га;
- по вул. Молодіжна площею орієнтовно 0,6000 га;
- по вул. Костюк Г. площею орієнтовно 3 га;
- по вул. Нова площею орієнтовно 1 га;
- по вул. Дудка площею орієнтовно 0,4000 га;
- в мікрорайоні Милейки площею 0,5000 га.
6. Дати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради
(юридична адреса: 15300, пров. Вокзальний, 9, м. Корюківка, код ЄДРПОУ
35606756) на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в постійне користування площею орієнтовно 0,2700 га, яка
розташована за адресою: пров. Вокзальний, 9-А, м. Корюківка для будівництва
та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування.
7. Фактичний розмір та місце розташування земельних ділянок, на які
відповідно до вимог чинного законодавства Корюківською міською радою
надаються дозволи на їх оформлення у власність чи користування,
встановлюється та затверджується після виготовлення відповідних проектів
землеустрою.
8. 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.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури,
будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять перша сесія шостого скликання)
27 травня 2015 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, для будівництва індивідуальних гаражів та інші
матеріали, заслухавши висновки постійної комісії міської ради 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 Корню Віталію Миколайовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
площею 0,1000 га, по вул. Горького, 50, м. Корюківка.
1.1. Передати Корню Віталію Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Горького, 50, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1353,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:
вул. Горького, 50, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2718007117.

2. Затвердити Шарапатій Ірині Володимирівні технічну документацію
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
площею 0,1000 га, по вул. Франка, 84, м. Корюківка.
2.1. Передати Шарапатій Ірині Володимирівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Франка, 84, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1395,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:
вул. Івана Франка, 84, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2982804586.
3. Затвердити Корнауховій Тамарі Федорівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
площею 0,0565 га, по вул. Єсеніна, 28-А, м. Корюківка.
3.1. Передати Корнауховій Тамарі Федорівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0565 га, по
вул.
Єсеніна,
28-А,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:002:1487, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Єсеніна, 28, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2602008508.
4. Затвердити Хоменку Івану Антоновичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
площею 0,0600 га, по пров. Колгоспному, 2-му, 15, м. Корюківка.
4.1. Передати Хоменку Івану Антоновичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га, по
пров. Колгоспному, 2-му, 15, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:001:1250, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: ІІ-й пров. Колгоспний, 15,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1620206230.

5. Затвердити Зайцю Дмитру Івановичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
площею 0,1000 га, по вул. Миру, 5, м. Корюківка.
5.1. Передати Зайцю Дмитру Івановичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
Миру, 5, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:04:000:0005, цільове
призначення - для індивідуального житлового, гаражного і дачного
будівництва, категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Зареєстрований за адресою: вул. Миру, 5, м. Корюківка, ідентифікаційний
номер 2643319970.
6. Затвердити Стринадку Сергію Олександровичу проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Чернишевського, 4,
с. Трудовик, Корюківський район.
6.1. Передати Стринадку Сергію Олександровичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,2500 га, по вул. Чернишевського, 4, с. Трудовик, Корюківський район,
кадастровий номер 7422410100:03:000:0008, цільове призначення - для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Зареєстрований за адресою: просп. Миру, 247, кв. 101, м. Чернігів,
ідентифікаційний номер 3142801194.
7. Затвердити Пивовару Сергію Вікторовичу проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Кірова, 227-А,
м. Корюківка.
7.1. Передати Пивовару Сергію Вікторовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул.
Кірова,
227-А,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:001:1244, цільове призначення - для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Кірова, 60, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2984602512.

8. Затвердити Ваську Андрію Вікторовичу проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Садова, 4-Д, м. Корюківка.
8.1. Передати Ваську Андрію Вікторовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Садова, 4-Д, кадастровий номер 7422410100:01:002:1482, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Титовського, 16,
с. Киселівка, Менський район, Чернігівська область, ідентифікаційний номер
3068305493.
9. Затвердити Федоренко Людмилі Петрівні проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Партизанська, 17-Б,
м. Корюківка.
9.1. Передати Федоренко Людмилі Петрівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Партизанська, 17-Б, кадастровий номер 7422410100:01:003:1139, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та
громадської забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Дудка, 39, кв. 4,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2805901944.
10. Затвердити Грищенко Юлії Сергіївні проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Садова, 4-Г, м. Корюківка.
10.1. Передати Грищенко Юлії Сергіївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Садова, 4-Г, кадастровий номер 7422410100:01:002:1481, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та
громадської забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Колгоспна, 64-Б,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3327803605.
11. Затвердити Станіславському Максиму Ігоровичу проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для
будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0100 га, по вул. Садова, 79/1,
м. Корюківка.

11.1. Передати Станіславському Максиму Ігоровичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів площею
0,0100 га,
по вул. Садова, 79/1, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:002:1489, цільове призначення - для будівництва
індивідуальних гаражів, категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Шевченка, 79, кв. 35,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3141303115.
12. Затвердити Пискуну
Ігорю Володимировичу
технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Дачна, 25, м. Корюківка.
12.1. Передати Пискуну Ігорю Володимировичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Дачна, 25, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1084,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:
вул. Дудка, 75, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3118703434.
13. Затвердити Табалі Лідії Миколаївні проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Незалежності, 36,
м. Корюківка.
13.1. Передати Табалі Лідії Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Незалежності, 36, кадастровий номер 7422410100:01:002:1488, цільове
призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:
вул. Першотравнева, 36, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2127526088.
14. Затвердити Карнатовій Лідії Борисівні проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка)
площею 0,1000 га,
по вул. Шевченка, 181,
м. Корюківка.
14.1. Передати Карнатовій Лідії Борисівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Шевченка, 181, кадастровий номер 7422410100:01:001:1247, цільове

призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:
вул. Індустріальна, 37, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3008119226.
15. Затвердити Киянцю Сергію Миколайовичу проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) площею 0,1000 га,
по вул. Партизанська. 4а,
м. Корюківка.
15.1. Передати Киянцю Сергію Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Партизанська, 4а, кадастровий номер 7422410100:01:003:1137, цільове
призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:
І пров. Перемоги, 8, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2599322194.
16. Затвердити Маслак Тетяні Олексіївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
площею 0,0600 га, по вул. Польова, 14, м. Корюківка.
16.1. Передати Маслак Тетяні Олексіївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га, по
вул. Польова, 14, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1491,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:
пров. Вокзальний, 3, кв. 1, м. Корюківка, ідентифікаційний номер
2535607486.
17. Затвердити Поддубній Світлані Анатоліївні технічну документацію
із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) для передачі їх у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
площею 0,1000 га та для ведення особистого селянського площею 0,0200 га,
по вул. Чкалова, 8, м. Корюківка.
17.1. Передати Поддубній Світлані Анатоліївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,
кадастровий номер 7422410100:01:001:1252, цільове призначення - для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і

споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та
громадської забудови, та для ведення особистого селянського площею 0,0200
га, кадастровий номер 7422410100:01:001:1253, цільове призначення – для
ведення особистого селянського господарства, категорія земель − землі
сільськогосподарського призначення, по вул. Чкалова, 8, м. Корюківка.
Зареєстрована за адресою: вул. Чкалова, 8, м. Корюківка, ідентифікаційний
номер 2796305786.
18. Затвердити Хомич Аллі Михайлівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
площею 0,0600 га, по вул. Молодіжна, 4, м. Корюківка.
18.1. Передати Хомич Аллі Михайлівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га, по
вул.
Молодіжна,
4,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:002:1490, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:
вул. Молодіжна, 4, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2018225308.
19. Затвердити Чернусі Миколі Петровичу проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка)
площею 0,1000 га,
по вул. Франка, 154-а,
м. Корюківка.
19.1. Передати Чернусі Миколі Петровичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Франка, 154-а, кадастровий номер 7422410100:01:002:1492, цільове
призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд, категорія земель – землі житлової та
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Бульварна, 17, кв. 10,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2915915098.
20. Затвердити Потапенку Андрію Олександровичу проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Дудка, 141-а,
м. Корюківка.
20.1. Передати Потапенку Андрію Олександровичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,1000 га, по вул. Дудка, 141-а, м. Корюківка, кадастровий номер

7422410100:01:003:1141, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:
пров. Індустріальний, 8, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2941403070.
21. Затвердити Рачеку Олександру Анатолійовичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) площею 0,0825 га, по вул. Шевченка, 12,
м. Корюківка.
21.1. Передати Рачеку Олександру Анатолійовичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,0825
га,
по
вул.
Шевченка,
12,
м.
Корюківка,
кадастровий номер 7422410100:01:002:1493, цільове призначення - для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Чернишевського, 2, с.
Трудовик, Корюківський район, ідентифікаційний номер 3045103070.
22. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури,
будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять перша сесія шостого скликання)
27 травня 2015 року
м. Корюківка
Про надання земельних
ділянок в оренду
Розглянувши заяви громадян та додані матеріали, заслухавши висновки
постійної комісії міської ради 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
Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні",
міська рада вирішила:
1. Затвердити Смірновій Людмилі Михайлівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
з подальшим наданням її в оренду для будівництва індивідуальних гаражів
площею 0,0025 га, по вул. Передзаводська, гараж №26, м. Корюківка.
1.1. Надати Смірновій Людмилі Михайлівні, ідентифікаційний номер
1690115629, що зареєстрована за адресою: : м. Полтава, вул. Юрченка Петра, 5,
кв. 67, в оренду земельну ділянку площею 0,0025 га, кадастровий номер
7422410100:01:003:1135, за адресою по вул. Передзаводська, гараж №26,
терміном на 1 (один) рік, для будівництва індивідуальних гаражів. Цільове
призначення – для будівництва індивідуальних гаражів, 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 Дорошенко Лідії Юхимівні та Жменьковській Надії
Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшим наданням її у спільну
сумісну оренду для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Мирна, 16, м. Корюківка.
2.1. Надати Дорошенко Лідії Юхимівні, ідентифікацій номер 1531413861,
що зареєстрована за адресою: вул. Мирна, 16, м. Корюківка та Жменьковській

Надії Олександрівні, ідентифікаційний номер 2277115706, що зареєстрована за
адресою: ІІ-й Садовий пров., 5-Ж, м. Корюківка в оренду земельну ділянку
площею 0,1000 га, кадастровий номер 7422410100:01:003:1138, за адресою:
вул.. Мирна, 16, м. Корюківка, терміном на 1 (один) рік, для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка). Цільове призначення – для будівництва і 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 Дубровній Олені Григорівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
з подальшим наданням її в оренду для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000
га, по вул. Куйбишева, 54, м. Корюківка.
3.1. Надати Дубровній Олені Григорівні, ідентифікаційний номер
2544707348, що зареєстрована за адресою: вул. Леніна, 123, м. Мена,
Чернігівська область, в оренду земельну ділянку площею 0,1000 га,
кадастровий номер 7422410100:01:003:1136, за адресою: вул. Куйбишева, 54,
м. Корюківка, терміном на 1 (один) рік, для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Цільове призначення – для будівництва і 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.
4. Затвердити Кир’ян Тамарі Віталіївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
з подальшим наданням її в оренду для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600
га, по вул. Братчикова, 14, м. Корюківка.
4.1. Надати Кир’ян Тамарі Віталіївні, ідентифікаційний номер
2255009984, що зареєстрована за адресою: 3-й пров. Л.Українки, 19,
м. Корюківка, в оренду земельну ділянку площею 0,0600 га, кадастровий номер
7422410100:01:001:1245, за адресою: вул. Братчикова, 14, м. Корюківка,
терміном на 2 (два) роки, для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Цільове призначення –
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (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.
5. Затвердити Авраменко Оксані Геннадіївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

з подальшим наданням її в оренду для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000
га, по вул. Комсомольська, 21, м. Корюківка.
5.1. Надати Авраменко Оксані Геннадіївні, ідентифікаційний номер
3310000569, що зареєстрована за адресою: вул. Комсомольська, 21,
м. Корюківка, в оренду земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер
7422410100:01:002:1483, за адресою: вул. Комсомольська. 21, м. Корюківка,
терміном на 1 (один) рік, для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Цільове призначення –
для будівництва і 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.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури,
будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять перша сесія шостого скликання)
27 травня 2015 року
м. Корюківка
Про внесення змін до Статуту
Корюківської ЖЕК
Розглянувши звернення Корюківської житлово-експлуатаційної контори
щодо збільшення Статутного капіталу підприємства та з метою забезпечення
його стабільної роботи, керуючись ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Внести зміни до Статуту Корюківської житлово-експлуатаційної
контори, виклавши пункт 4.1. Статуту в такій редакції:
"4.1. Статутний капітал підприємства становить 1 300 135,17 грн.
2. Корюківській ЖЕК (Полях М.Ф.) здійснити державну реєстрацію
вищезазначених змін відповідно до вимог чинного законодавства.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять перша сесія шостого скликання)
27 травня 2015 року
м. Корюківка
Про надання матеріальної
допомоги на лікування
Розглянувши заяву Соколова Михайла Михайловича щодо надання
матеріальної допомоги на лікування (проведення програмного гемодіалізу),
враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з питань планування
соціально-економічного, культурного розвитку міста, бюджету, фінансів,
обліку та цін та з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту,
сім’ї та молоді, керуючись Положенням про порядок та умови надання
громадянам разової адресної матеріальної допомоги, затвердженого рішенням
двадцять сьомої сесії Корюківської міської ради шостого скликання від
23.10.2014 р. (зі змінами, внесеними рішенням двадцять восьмої сесії міської
ради шостого скликання від 11.12.2014 р.), ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Надати Соколову Михайлу Михайловичу одноразову матеріальну
допомогу на лікування (проведення програмного гемодіалізу) в розмірі
3 (три) тис. грн.
2. Фінансово-господарському відділу міської ради (Кіктєва І.Л.)
забезпечити виплату матеріальної допомоги, вказаної в п. 1 даного рішення,
відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного 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

