УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
Шоста сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
27 липня 2011 року
Про визначення дати святкування
Дня міста Корюківка
Розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з питань охорони
здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, сім’ї та молоді, враховуючи, що
традиційно визначений час святкування Дня міста (остання субота серпня)
співпадає з часом святкування Дня незалежності України та з метою
упорядкування проведення свят на території міста Корюківка, керуючись
ст. 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1.Визначити, що святкування Дня міста проводиться в суботу, яка передує
дню звільнення м. Корюківка від німецько – фашистських загарбників
(19 вересня).
2. Вважати такими, що втратили чинність всі попередньо прийняті рішення
міської ради та її виконавчого комітету з цього питання.

Міський голова

І.В. Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
Шоста сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
27 липня 2011 року
Про вилучення та надання
земельних ділянок в оренду
Розглянувши заяви Кобижчі М.М., Метли О.П., Корюки М.Б., Федоренко О.І.,
Кобець П.М., Скорохода В,І. інші матеріали, заслухавши висновки постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва,
керуючись ст.ст.12, 123 Земельного Кодексу України , Законом України «Про
оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку гр. Корюці
Миколі Борисовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Кошового,56,
м. Корюківка.
1.1. Надати гр. Корюці Миколі Борисовичу земельну ділянку площею 0,0821 га
в оренду для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд терміном на 49 років за адресою: м. Корюківка,
вул. Кошового, 56. Встановити орендну плату у 3 (трикратному) розмірі ставки
земельного податку. Оформити договір оренди у встановленому законом
порядку.
2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо виготовлення
правовстановлюючих документів, що посвідчують право спільної оренди на
земельну ділянку гр. Метлі Олександру Петровичу та Метлі Юрію Петровичу
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд по вул. Кірова,77, м. Корюківка.
2.1. Надати гр. Метлі Олександру Петровичу, зареєстрований за адресою,
м. Корюківка, вул.. Братчикова,118 та Метлі Юрію Петровичу, зареєстрований
за адресою: м. Корюківка, вул. Братчикова,136, земельну ділянку площею 0,10

га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у спільну сумісну оренду терміном на 10 років за адресою: м. Корюківка,
вул. Кірова,77. Встановити орендну плату у 3 (трикратному) розмірі ставки
земельного податку. Оформити договір оренди у встановленому законом
порядку.
3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо виготовлення
правовстановлюючих документів, що посвідчують право оренди на земельну
ділянку Федоренко Ользі Іванівні площею 0,10 га для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по
вул.. Першотравнева, буд.5, м. Корюківка.
3.1 Надати Федоренко Ользі Іванівні оренду земельну ділянку площею 0,10 га
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд терміном на 3 роки за адресою: м. Корюківка, вул. Першотравнева,
буд.5. Встановити орендну плату у 3 (трикратному) розмірі ставки земельного
податку. Оформити договір оренди у встановленому законом порядку.
4. Припинити право користування земельними ділянками та перевести у
резервний фонд міської ради земельні ділянки громадян для подальшого
надання у користування іншим землекористувачам:
- Кобижчі Михайла Івановича. – площею 0,06 га надану йому для городництва в
районі вул. Вокзальної,40. Зареєстрований за адресою: м.Корюківка, вул.
Вокзальна,40.
- Кобець Парасковії Михайлівни. – площею 0,50 га надану їй для городництва в
районі вул. Садова,24, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м.Корюківка, 3
пров. Л.Українки,16.
- Скорохода Володимира Івановича – площею 21 м2 , надану йому для
гаражного будівництва по вул. Передзаводській.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
середовища.
Міський голова

І. В. Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
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РІШЕННЯ
27 липня 2011 року
Про відміну рішень «Про дозвіл на виготовлення
технічної документації із землеустрою по
безоплатному оформленню та видачі державних
актів на право власності на земельні ділянки»
Розглянувши заяви Стельмах Н.С., Любчик Н.С., Науменка М.В.
Царенка Л.В., Феська М.В., та інші матеріали, заслухавши висновки
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин , архітектури,
будівництва, керуючись Земельним Кодексом України, Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Відмінити рішення 4 сесії 6 скликання Корюківської міської ради «Про
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою по
безоплатному оформленню та видачі державних актів на право власності на
земельні ділянки» від 22.03.2011 р. в частині надання дозволу на
виготовлення технічної документації із землеустрою по безоплатному
оформленню та видачі державних актів на право власності на земельні
ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд площею 0,10 га та для ведення особистого селянського господарства
площею 0,05 га Стельмах Надії Степанівні по вул. 8 Березня,55,
м. Корюківка.
2. Відмінити рішення 28 сесії 5 скликання Корюківської міської ради «Про
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою по
безоплатному оформленню та видачі державних актів на право власності на
земельні ділянки» від 24.02.2010 р. в частині надання дозволу на
виготовлення технічної документації із землеустрою по безоплатному
оформленню та видачі державних актів на право власності на земельні
ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і

споруд площею 0,10 га та для ведення особистого селянського господарства
площею 0,02 га Любчик Ніні Сергіївні по вул. Суворова,7, м. Корюківка.
3. Відмінити рішення 25 сесії 5 скликання Корюківської міської ради «Про
приватизацію земельних ділянок» від 06.10.2009 р. в частині передачі
безоплатно у власність земельної ділянки для обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (по Постанові КМУ № 901 від
26.08.2009 р.) Феську Миколі Васильовичу по вул. Першотравнева,32,
м. Корюківка.
4. Відмінити рішення 25 сесії 5 скликання Корюківської міської ради «Про
приватизацію земельних ділянок» від 06.10.2009 р. в частині передачі
безоплатно у власність земельної ділянки для обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (по Постанові КМУ № 901 від
26.08.2009 р.) Науменку Миколі Володимировичу по вул. Шевченка,174,
м. Корюківка.
5. Відмінити рішення 26 сесії 5 скликання Корюківської міської ради «Про
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою по
безоплатному оформленню та видачі державних актів на право власності на
земельні ділянки» від 10.11.2009 р. в частині надання дозволу на
виготовлення технічної документації із землеустрою по безоплатному
оформленню та видачі державних актів на право власності на земельні
ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд Царенку Леоніду Володимировичу по вул. Братчикова,63.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
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Шоста сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
27 липня 2011 року
Про внесення змін до рішення
міської ради від 18 січня 2011 року
«Про міський бюджет на 2011 рік»
Згідно ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
І. Внести зміни до рішення міської ради від 18 січня 2011 року «Про міський
бюджет на 2011 рік», а саме :
1.1.Пункти 1,2,3,4,10 рішення викласти новій редакції:
«1.Установити загальний обсяг доходів бюджету на 2011 рік в сумі
7818,0тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі
6122,0тис.грн.,спеціального фонду бюджету 1696,0тис.грн., у тому числі
бюджету розвитку 1404,7тис.грн.(додаток №1).
«2.Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2011 рік у сумі
8639,3тис.грн.,у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі
6605,7тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету 2033,6 тис. грн. за
тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
(додаток № 2).
Установити розмір внутрішнього фінансування міського бюджету
по загальному фонду у сумі 821,3 тис. грн., за рахунок залишків коштів, що
склалися на 01.01.2011 року (додаток 5)»
«10. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію
державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 2879,6 тис.
грн.(додаток №6)».
1.2. Додатки 1,2,4,5,6 рішення міської ради від 18 січня 2011 року «Про
міський бюджет на 2011 рік» викласти у новій редакції (додаються ).
Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
ІІ. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань планування соціально - економічного, культурного
розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін.
Міський голова
І.В. Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
Шоста сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
27 липня 2011 року
Про внесення змін та доповнень до рішення
24 сесії п`ятого скликання від 20.08.09. року
«Про встановлення ставок єдиного податку
для суб`єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб»
Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
планування соціально – економічного, культурного розвитку міста, бюджету,
фінансів, обліку та цін та відповідно до Указу Президента України від
28 червня 1999 року № 746\99 «Про внесення змін до Указу Президента
України від 3 липня 1998 року № 727 «Про спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Внести зміни та доповнення до рішення 24 сесії п`ятого скликання від
20.08.09. року «Про встановлення ставок єдиного податку для суб`єктів
підприємницької діяльності – фізичних осіб», доповнивши його п. 39 та
встановити ставки єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності
– фізичних осіб на такі види підприємницької діяльності:
№\п

40

Код КВЕД

63.21.2

Назва виду діяльності

Розмір єдиного
податку за місяць
грн..

Функціонування інфраструктури
автомобільного та міського
транспорту
41
93.05.0
Надання інших індивідуальних
послуг
42
26.15.0
Виробництво та оброблення
інших скляних виробів
2. Ставки єдиного податку ввести в дію з 01.08.2011 року.
Міський голова

200 грн.
200 грн.
200 грн.

І.В.Матюха
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РІШЕННЯ
27 липня 2011 року
Про встановлення ставок податку
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Заслухавши інформацію секретаря міської ради Малиша Леоніда
Володимировича про встановлення ставок податку на нерухоме майно
відмінне від земельної ділянки та відповідно до п.5 ст. 265 Податкового
Кодексу України від 02.12.10, керуючись ст. 26, Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Встанови ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки в таких розмірах за 1м2 житлової площі об’єкта житлової
нерухомості:
- для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 м2 та житлових
будинків, площа яких не перевищує 500 м2 на 2012 рік мінімальну ( нульову)
ставку місцевого податку.
- для квартир, житлова площа яких перевищує 240 м2 та житлових будинків,
площа яких перевищує 500 м2,ставка податку становить 2,7 відсотка
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
( податкового) року.
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
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РІШЕННЯ
27 липня 2011 року
Про дозвіл на виготовлення проектно технічної документації на земельні ділянки
Розглянувши заяви Стельмах Н.С. (2 заяви), Любчик Н.С., Сотника Ю.О,
Головача С.В., Смаглюк С.В., Науменка М.В., Науменка М.Й., Науменка
О.М., Устименка С.А., Лисенко Н.В., Клименко О.Ф. (2 заяви),
Дев`яткова О.Д., Шемет Н.І., Аулової Л.М., Березіна Д.Є. (2 заяви),
Концевого П.В., Ткаченко В.В., Савченка В.А., Устименка В.А. (2 заяви),
Шершової Л.М., Ковальчука М.М., Кожухар Ю.М., Сидоренка М.В.,
Лойченко Н.Б., Масалико С.С., Тройна Л.Г., Васько Г.З., Голуба О.В.,
Чеботаря П.І., Подволоцького В.М. (2 заяви), Капустіної Г.Г., Феська М.В.,
Захарової В.В., Короленка М.С. (2 заяви), Нодь В.Ф., Царенка Л.В.,
Короленка В.М., Нагалюк Н.В., Васильченка А.І., Захарчук Т.В.,
Розстального М.І., Халімана М.М., Мотчаного О.С., Васька С.І.,
Мірошниченко І.М., Дихнича М.І., Навродського А.В., Руденка В.С., Сукач
О.Ю. Мариніної Л.М., та подані матеріали, заслухавши висновки постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва,
керуючись ст. 12, 116, 118, 119, 120, 121, 123 Земельного Кодексу України,
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки
громадянам:
- для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд:
- Стельмах Надії Степанівні - орієнтовним розміром 0,10 га по вул.
8 Березня,55, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. 8
Березня,55.
- Сотнику Юрію Олександровичу - розміром 0,10 га по вул. Гагаріна,2-А
м.Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. Гагаріна,2-А.
- Любчик Ніні Сергіївні - орієнтовним розміром 0,10 га по вул. Суворова,7,
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Суворова,7.
- Науменку Миколі Володимировичу - площею до 0,10 га по вул.
Шевченка,174, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,

вул.. Шевченка,174.
- Науменку Олегу Миколайовичу - площею орієнтовно 0,06 га по вул.
Піонерська,22-А, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,
вул.. Піонерська,22-А.
- Феську Миколі Васильовичу - площею орієнтовно 0,06 га по вул.
Першотравнева,32, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,
вул.. Першотравнева,32.
- Захаровій Валентині Василівні - орієнтовним розміром 0,06 га по вул.
Зелена,10, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул.
Зелена,10.
- Короленку Миколі Сергійовичу - площею до 0,10 га по вул. Кошового,19,
м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул.. Кошового,19.
- Грищенко Ірині Олександрівні – орієнтовним розміром 0,10 га по
вул. Стржалковського,4, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:
м. Корюківка, вул. Садова,49-б.
- Васько Ганні Захарівні - площею до 0,10 га по вул. Перемоги,41,
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Перемоги,41.
- Царенку Леоніду Володимировичу - орієнтовним розміром 0,06 га по
вул. Братчикова,63, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,
вул. Братчикова,63.
- Розстальному Миколі Івановичу - орієнтовним розміром 0,06 га по
вул. Сагайдачного,28, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:
м. Корюківка, вул. Сагайдачного,28.
- Мотчаному Олександру Сергійовичу - орієнтовним розміром 0,06 га по
вул. Гетьмана Сагайдачного,29, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:
м. Корюківка, вул. Гетьмана Сагайдачного,29.
- для ведення особистого селянського господарства:
- Стельмах Надії Степанівні - орієнтовним розміром 0,05 га по вул.
8 Березня,55, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка,
вул. 8 Березня,55.
- Короленку Миколі Сергійовичу – орієнтовним розміром до 0,05 га по вул.
Кошового,19, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул..
Кошового,19.
- для обслуговування гаражного будівництва:
- Сидоренку Миколі Васильовичу - орієнтовним розміром до 0,0028 га по
вул. Кошового, гараж № 96. Зареєстрований за адресою: м.Корюківка, вул.
Перемоги,35.
2. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для передачі їх безоплатно у власність громадянам:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд:
- Головачу Сергію Володимировичу - площею до 0,10 га по вул.
Вокзальна,40-А, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,
вул.. Вокзальна,34
- Голубу Олександру Володимировичу - площею до 0,10 га по
вул. Дудко,151, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,
вул.. Першотравнева,17.
- Чеботарю Петру Іллічу - площею до 0,10 га по вул. Кірова,191-Б,
м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул.. Кірова,191.

- Навродському Андрію Володимировичу - площею до 0,10 га по вул.
Садова,4-Б, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,
вул.Дудко,121.
- Руденку Віталію Сергійовичу - площею до 0,10 га по вул. Єсеніна,87,
м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, пров.
Стржалковського,9.
- Смаглюк Світлані Володимирівні - площею до 0,10 га по вул.
Бульварній,25 а м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул.
Бульварна,25, кв.3.
- Мірошниченко Ірині Миколаївні - площею до 0,10 га по вул. Перемоги,39,
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка,
вул. Червонохутірська,58.
- Науменку Миколі Йосиповичу - площею до 0,10 га по вул. Піонерська,22,
м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул.. Бульварна,14,
кв.15.
- Устименку Сергію Анатолійовичу - площею до 0,10 га по вул.
Братчикова,46, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул.
Братчикова,46
- Лисенко Наталії Володимирівні - площею до 0,10 га по вул. Шевченка,136,
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул.. Шевченка,136.
- Клименко Ользі Федорівні - площею до 0,10 га по вул. Дудко,107,
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул.. Дудко,107.
- Дев´яткову Олександру Дмитровичу – орієнтовним розміром 0,07 га по вул.
Дачна,15, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул.
Дачна,15, м. Корюківка.
- Березіну Дмитру Євгеновичу – орієнтовним розміром 0,10 га по вул.
Вишнева,12-а, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул.
Вишнева,12-а, м. Корюківка.
- Концевому Павлу Вікторовичу – орієнтовним розміром до 0,10 га по вул.
Першотравнева,33, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,
вул. Першотравнева,33, м. Корюківка.
- Ткаченко Валентині Володимирівні - площею до 0,10 га по вул.
Гагаріна,19, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул..
Гагаріна,19.
- Савченку Володимиру Антоновичу - площею до 0,10 га по
вул. Шевченка, 11, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,
вул.. Шевченка,11.
- Устименку Володимиру Анатолійовичу - площею до 0,10 га по вул.
Лермонтова,4, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул..
Лермонтова,4.
- Шершовій Ларисі Миколаївні - площею до 0,10 га по вул. Франка,114,
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул.. Франка,114.
- Ковальчуку Максиму Миколайовичу - площею до 0,10 га по вул., Лугова,8,
м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. Лугова,5-а,.
- Кожухар Юлії Михайлівні - площею до 0,10 га по вул. Кірова,138, м.
Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. Кірова,138.
- Капустіній Ганні Григорівні – орієнтовним розміром 0,06 га по вул.
Польова,18, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул.
Польова,18.
- Нодь Валентині Федорівні – площею до 0,10 га по вул. Кірова,150,

м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Лісна,7.
- Короленку Валерію Миколайовичу - площею до 0,10 га по вул.
Кошового,21, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул..
Кошового,21.
- Захарчук Тетяні Володимирівні – площею до 0,10 га по вул. Гагаріна,16,
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Гагаріна,16.
- для ведення особистого селянського господарства:
- Клименко Ользі Федорівні - площею до 0,10 га по вул. Дудко,107,
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул.. Дудко,107.
- Шемет Надії Іларіонівні – орієнтовним розміром 0,13 га по вул.
І.Франка,63, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул..
Шевченка,74, кв.9.
- Ауловій Лідії Миколаївні - орієнтовним розміром до 0,15 га по вул.
Франка,111, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка,
вул.. Франка,111.
- Березіну Дмитру Євгеновичу – орієнтовним розміром 0,08 га по вул.
Вишнева,12-а, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул.
Вишнева,12-а, м. Корюківка.
- Устименку Володимиру Анатолійовичу - орієнтовним розміром 0,05 га по
вул. Лермонтова,4, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,
вул.. Лермонтова,4.
- Ваську Сергію Іллічу - орієнтовним розміром 0,05 га по вул.
Корнієвського,17, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,
вул.. Корнієвського,17.
- Дихничу Михайлу Івановичу - орієнтовним розміром 0,30 га по вул.
Садова, в районі буд. № 24, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:
м. Корюківка, пров. Бульварний,8, кв. 20.
- для обслуговування гаражного будівництва:
- Халіману Михайлу Миколайовичу - орієнтовним розміром 21м кв. по вул.
Передзаводська, гараж №
Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,
вул.Мічуріна,10.
3. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для надання їх в оренду громадянам:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд:
- Подволоцькому Володимиру Михайловичу – орієнтовним розміром 0,10 га
по вул. Петровського,8, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:
м. Корюківка, вул. Петровського,8.
- Тройні Леоніду Григоровичу, зареєстрований за адресою:м. Корюківка,
вул. Франка, буд. 25, та Васільцовій Олені Василівні, проживає в
м. Краснодар, ст. Єлизаветинська, вул. Полуяна,368, - орієнтовним розміром
до 0,10 га вул. Франка,25 у спільну сумісну оренду.
- Васильченку Андрію Івановичу – орієнтовним розміром 0,10 га по вул.
8 Березня,31, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул.
Колгоспна,42.
- для обслуговування гаражного будівництва:
- Нагалюк Ніні Володимирівні, зареєстрована за адресою:м. Корюківка, пров.
Бульварний, буд. 13, кв.5, Нагалюк Наталії Володимирівні, зареєстрована –

м. Київ, вул.. Родімцева,7а (гуртожиток) та Малевич Вікторії Володимирівні,
зареєстрована в м. Рівне, вул.. К.Савура,1, кв.9 - орієнтовним розміром до
0,0030 га вул. Франка - Кошового, гараж № 137-а у спільну сумісну оренду.
4. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
складання документів, що посвідчують право оренди на земельні ділянки
громадянам:
- для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд:
- Лойченко Наталії Борисівні, зареєстрована за адресою:м. Корюківка, вул.
Франка, буд. 5-а, кв.23, Нікітенко Марії Борисівні зареєстрована за
адресою:м. Корюківка, вул. Передзаводська, буд. 6, кв. 3 та Близнюк Світлані
Миколаївні, зареєстрована за адресою:м. Корюківка, вул. Червонохутірська,
буд. 78, кв. 1 - орієнтовним розміром до 0,10 га вул. Куйбишева,50 у спільну
сумісну оренду.
- Масалико Сергію Сергійовичу – орієнтовним розміром 0,10 га по вул.
К.Маркса,39, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул.
К.Маркса,39.
- Подволоцькому Володимиру Михайловичу – орієнтовним розміром 0,10 га
по вул. Петровського,10, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:
м. Корюківка, вул. Петровського,8.
5. Внести зміни в п. 3 рішення другої сесії Корюківської міської ради
шостого скликання від 14.12.2010 р. «Про дозвіл на виготовлення проектно технічної документації на земельні ділянки» в частині надання Сукач Олені
Юріївні дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки для
передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд: слід читати: вул. Дудко, 58б ,
замість по вул. Дудко ( в районі магазину райспоживспілки). Далі за текстом.
6. Внести зміни в п. 2 рішення 23 сесії Корюківської міської ради п’ятого
скликання від 30.04.2009 р. «Про дозвіл на виготовлення проектно - технічної
документації на земельні ділянки» в частині надання дозволу Мариніній
Лідії Миколаївні та Авраменко Вікторії Олександрівні, зареєстровані по вул.
8 Березня,59, м. Корюківка на виготовлення проектно - технічної
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право власності на земельну ділянку, для надання її безоплатно у спільну
сумісну власність для обслуговування житлового будинку , господарських
будівель і споруд слід читати:
вул. Дудко, 149, замість вул. 8 Березня,59. Далі за текстом.
7. Внести зміни в п. 5 рішення 4 сесії Корюківської міської ради шостого
скликання від 22.03.2011р. «Про дозвіл на виготовлення проектно - технічної
документації на земельні ділянки» в частині надання дозволу на
виготовлення проектно – технічної документації із землеустрою щодо
складання документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку
Федоренко Ользі Іванівні слід читати:
вул. Першотравнева,5 замість Першотравнева,18.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
Шоста сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
27 липня 2011 року
Про затвердження
Генерального плану м. Корюківка
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законами України «Про основи містобудування», «Про
регулювання містобудівної діяльності» та враховуючи, що Генеральний план
м. Корюківка розроблявся в інтересах виключно міської територіальної
громади за кошти міського бюджету в 1991 році Державним інститутом
проектування міст та переданий 15.01.92 для зберігання до спеціальної
частини Корюківського райвиконкому і до цього часу не затверджений
рішенням Корюківської міської ради та не переданий в користування міської
ради,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити Генеральний план м. Корюківка, розроблений Державним
інститутом проектування міст ( Брошура «Генеральний план м. Корюківка»,
в якій викладені основні позиції Генерального плану додається до даного
рішення, як така, що згідно п. 3.7 ДБН Б. 1-3-97 «Склад міст, порядок
розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських
населених пунктів» повинна бути подана на затвердження).
2. Встановити, що зберігання Генерального плану м. Корюківка:
- нетаємної частини та плану зонування території здійснюється в
Корюківській міській раді;
- таємна частина Генерального плану м. Корюківка ( в т. ч. частина з
позначкою «для службового користування» ) зберігається в режимно –
секретному відділі Корюківської райдержадміністрації.
3 Керуючись ст.12 закону України «Про основи містобудування», делегувати
Корюківській районній державній адміністрації виконання повноважень у
сфері містобудування, крім власних повноважень, визначених чинним
законодавством.

4. Враховуючи, що на час прийняття даного рішення, необхідна для
затвердження частина Генерального плану міста Корюківка не передана
Корюківською районною державною адміністрацією до міської ради, пункти
1 – 3 цього рішення набирають чинності з дня підписання акту прийняття –
передачі вище зазначених документів.
5. Вимагати від районної державної адміністрації в термін до 10.08.2011 року
передати до міської ради:
- Брошуру «Генеральний план м. Корюківка», згідно п. 3.7 ДБН Б. 1-3-97
«Склад міст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних
планів міських населених пунктів»;
- план зонування території м.Корюківка та іншу нетаємну частину
Генерального плану міста Корюківка.
В разі невиконання вимоги доручити міському голові Матюсі І.В. разом з
виконавчим апаратом міської ради звернутися до суду з метою захисту
законних інтересів територіальної громади м. Корюківка.
6. Міському голові Матюсі І.В. та виконавчому апарату міської ради
здійснити заходи щодо приймання - передачі частини Генерального плану
м. Корюківка та забезпечити належне зберігання документів.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань житлово – комунального господарства, благоустрою,
надзвичайних ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та
контролю за використанням об’єктів комунальної власності та
приватизацією.
8. Рішення оприлюднити в районній газеті «Маяк».
Міський голова

І.В. Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
Шоста сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
27 липня 2011 року
Про затвердження земельної
ділянки для будівництва гаражів
Розглянувши заяви Титенка В.А, Лашина О.П., Тройни І.М., Бадюлі П.І.,
Кугук І.Л., Титенка В.А., заслухавши висновки постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва, керуючись
Земельним Кодексом України , Конституцією України, Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
Затвердити місце розташування земельної ділянки
несільськогосподарського призначення, вільної від забудови, по вул.
Шевченка в районі будинку № 75 орієнтовною площею 0,05 га для
будівництва гаражів.

Міський голова

І.В.Матюха.

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
Шоста сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
27 липня 2011 року
Про затвердження місця розташування
земельних ділянок для продажу їх на
конкурентних засадах та виготовлення
документації необхідної для продажу
Розглянувши заяви Клапка В.Г., Верещаки Ю.Ф., заслухавши висновки
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин , архітектури,
будівництва, керуючись Земельним Кодексом України , Конституцією
України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити земельні ділянки несільськогосподарського призначення
вільні, від забудови, для продажу їх на конкурентних засадах:
- для будівництва виробничих приміщень:
- вул. Дудко,64-а, 64б, 64в,64г - орієнтовною площею до 1 га
2. Доручити виконкому міської ради підготувати матеріали, необхідні для
продажу земельних ділянок на конкурентних засадах / аукціон/ по вул.
Дудко,64-а, 64б, 64в,64г.
3.Доручити виконкому міської ради винайти кошти на підготовку
документації на вищевказані земельні ділянки для їх продажу.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва.

Міський голова

І. В. Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
Шоста сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
27 липня 2011 року
Про затвердження проекту землеустрою
Заслухавши інформацію міського голови Матюхи І.В., висновки постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва,
керуючись Земельним Кодексом України, ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в
короткострокову оренду загальною площею 0,2300 га земель Корюківській
міській раді для будівництва водопроводу, який пролягатиме по вул. Зої
Космодем’янської, вул. Вокзальна, вул. Дудко в м. Корюківка за рахунок
земель, не наданих у власність або користування в межах населеного пункту
( землі запасу) на території Корюківського району Чернігівської обл.

Міський голова

І.В.Матюха.

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
Шоста сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
27липня 2011 року
Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.10
«Про затвердження структури,
чисельності, виконавчого апарату міської ради
та витрат на його утримання»
З метою упорядкування роботи виконавчого апарату міської ради та
приведення структури виконавчого апарату міської ради у відповідність до
типових штатів, затверджених Постановою КМУ № 1349 від 03.12.97. «Про
фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування,
керуючись п. 5 ст.26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», постановою Кабінету Міністрів України № 268 від 9 березня 2006
року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів» ( із змінами ),
міська рада в и р і ш и л а:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 14 грудня 2010 року
«Про затвердження структури, чисельності, виконавчого апарату міської
ради та витрат на його утримання», виключивши в частині першій, розділі
«Фінансово - господарський відділ» слова: „Касир» – 1”.
2. Міському голові Матюсі І.В. попередити про наступне звільнення у зв’язку
із скороченням штатів працівників виконавчого апарату, посади яких
скорочуються та здійснити їх звільнення згідно з чинним законодавством.
3. Дане рішення набуває чинності з 01.08.2011 року.

Міський голова

І.В. Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
Шоста сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
27 липня 2011 року
Про внесення змін до рішення міської ради
від 18 січня 2011 року «Про затвердження міської Програми
«Культурно – мистецький розвиток міста
та молодь Корюківщини» на 2011 рік»
Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань охорони
здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, сім’ї та молоді, 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 рішення міської ради від 18 січня 2011 року «Про
затвердження міської Програми «Культурно – мистецький розвиток міста
та молодь Корюківщини» на 2011 рік», виклавши пункт 8 Програми в
наступній редакції:
8.

Загальний орієнтовний обсяг
фінансованих ресурсів, необхідних
для реалізації Програми, усього:

71 тис. грн.

2 Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, сім’ї та
молоді.
Міський голова

І.В. Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
Шоста сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
27 липня 2011 року
Про надання дозволу на виготовлення проектно технічної документації щодо складання документів,
що посвідчують право постійного користування
земельною ділянкою та про затвердження технічної
документації із землеустрою та надання земельних
ділянок в постійне користування
Розглянувши клопотання Корюківської районної ради (2), Корюківського
ДН закладу № 4 «Веселка», висновки постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин , архітектури, будівництва, керуючись Земельним
Кодексом України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Дати дозвіл Корюківській районній раді на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування, на якій
розташована двоповерхова нежитлова будівля, орієнтовним розміром 0,35 га
по вул. Гарнієра,24.
2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо виготовлення
документів, що посвідчують право постійного користування земельною
ділянкою Корюківському дошкільному навчальному закладу № 4 «Веселка»
еколого - натуралістичного напрямку Корюківської міської ради,
Чернігівської області площею 1,2884 га для обслуговування території
дошкільної установи розташованої в м. Корюківка по пров. Бульварному,8.
2.1 Надати в постійне користування Корюківському дошкільному
навчальному закладу № 4 «Веселка» еколого - натуралістичного напрямку
Корюківської міської ради, Чернігівської області земельну ділянку площею
1,2884 га. по пров. Бульварному,8.
2.2. Видати Корюківському дошкільному навчальному закладу № 4
«Веселка» еколого - натуралістичного напрямку Корюківської міської ради,
Чернігівської області державні акти на право постійного користування
земельною ділянкою на площу 1,2884 га. по пров. Бульварному,8.

3. Дати дозвіл Корюківській районній раді на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування, на якій
розташована частина нежитлової будівлі, орієнтовним розміром 0,12 га по
вул. Вокзальній,8а.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва.

Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
Шоста сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
27 липня 2011 року
Про передачу газопроводів
Розглянувши заяву жителя м. Корюківка Панюкова Валерія Миколайовича
про передачу в міську комунальну власність газопроводу низького тиску та
звернення Корюківського УГГ ПАТ «Чернігівгаз» щодо передачі на баланс
та для обслуговування газопаропроводу по вул. І. Франко ( до ж \ б № 26 - б ,
керуючись ст. 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Прийняти в міську комунальну власність закінчений будівництвом
газопровід низького тиску по вул. І. Франко до ж \ б № 26 – б, протяжністю
84м, вартістю15500 грн., введеного в експлуатацію в 2010 році.
2. Передати в державну частку майна, на баланс та обслуговування
ПАТ«Чернігівгаз» газопровід згідно п.1 даного рішення.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань житлово – комунального господарства, благоустрою,
надзвичайних ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та
контролю за використанням об’єктів комунальної власності та
приватизацією.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
Шоста сесія шостого скликання
РІШЕННЯ

27 липня 2011 року
Про поновлення та внесення
змін до договорів оренди
Розглянувши клопотання ТОВ ТД «Славич», Мостовича С.П.,
Бондаренко А.Г., КС «Корюківська», СТОВ «ОЛСТАС – льон», заслухавши
висновки постійної комісії з питань регулювання земельних відносин ,
архітектури, будівництва, керуючись Земельним Кодексом України, Законом
України «Про оренду землі», Законом України «Про місцеве самоврядування
в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Дати згоду товариству з обмеженою відповідальністю Торговий Дім
«Славич» на поновлення договору оренди земельної ділянки від 25 березня
2010 року площею 2442 м2 за адресою м. Корюківка вул. Бульварна,43 на
наступний термін – до 30 вересня 2012 року.
2. Дати згоду Мостовичу Сергію Петровичу на поновлення договору оренди
земельної ділянки від 11.07.2006 року площею 40 м2 за адресою:
м. Корюківка вул. Червонохутірська,30 на наступний термін – 5 (п’ять )
років.
3. Дати згоду фізичній особі – підприємцю Бондаренко Аллі Георгіївні на
поновлення договору оренди земельної ділянки від 29.06.2009 року площею
100 м2 за адресою м. Корюківка вул. Шевченка,62 на наступний термін - 11
місяців.
3.1 Внести зміни в п. 2 даного договору та надати в оренду земельну ділянку
площею 53 м2
4. Дати згоду Корюківський районній кредитній спілці «Корюківська» на
поновлення договору оренди земельної ділянки від 29 червня 2010 року
площею 49 м2 за адресою м. Корюківка вул. Шевченка,56 офіс 26 на
наступний термін.
5. В зв’язку з припиненням діяльності Дочірнього підприємства «МТСОЛСТАС» сільськогосподарського товариства з обмеженою
відповідальністю «ОЛСТАС – льон» шляхом приєднання до
сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю

«ОЛСТАС – льон» оформити додаткову угоду до договору оренди земельної
ділянки від 14.07.2004 р. площею 26443 м2. по вул. Мічуріна,24.
Встановити орендну плату в розмірі 3 відсотків нормативної грошової оцінки
землі з наступною індексацією.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва.
Міський голова

І. В. Матюха

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
Шоста сесія шостого скликання
РІШЕННЯ

27 липня 2011 року
Про приватизацію
земельних ділянок
Розглянувши заяви Шарої О.О., Мотчаного Б.Н., Бойка М.П., Корюки Н.М.,
Васильченка В.М. (2 заяви), Кобзар С.Ю., Шкурко Н.П., Черниша С.Л., Савчина
Я.М., Потапової Л.С., Войтенка В.Д., Шемета А.С., Горілика Д.М., Кицан В.Я.,
Савченко Т.В, про передачу безоплатно у власність земельних ділянок для
будівництва, обслуговування житлових будинків і господарських будівель,
ведення особистого селянського господарства, гаражного будівництва, інші
матеріали, заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин , архітектури, будівництва, керуючись Земельним
Кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо виготовлення
правовстановлюючих документів, що посвідчують право власності на земельну
ділянку Шарій Ользі Олександрівні площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул..
Пушкіна,20, м. Корюківка.
1.1. Передати Шарій Ользі Олександрівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,10 га для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд по вул.. Пушкіна,20.Зареєстрована за
адресою: м. Корюківка, вул. Пушкіна,20, ідентифікаційний номер –3168310002.
2.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання
державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) Мотчаному Борису Наумовичу по вул. Піонерська,1,
м. Корюківка.
2.1. Передати Мотчаному Борису Наумовичу безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,10 га для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд по вул. Піонерська,1. Зареєстрований за

адресою: м. Корюківка, вул. Піонерська,1, ідентифікаційний номер –
1703825370.
3.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання
державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) Корюці Надії Михайлівні по вул. Гоголя,16, м. Корюківка.
3.1. Передати Корюці Надії Михайлівні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,10 га для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд по вул. Гоголя,16. Зареєстрована за адресою:
м. Корюківка, вул. 40 років Перемоги, буд. № 10, ідентифікаційний номер –
2157515784.
4.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо виготовлення
документів, що посвідчують право спільної сумісної власності на земельну
ділянку гр. Бойко Галини Миколаївни, гр. Бойка Миколи Павловича, гр. Сороки
Наталії Миколаївни, гр. Білеуш Олени Миколаївни для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) по вул. Кірова,51, м. Корюківка.
4.1. Передати гр. Бойко Галині Миколаївні, зареєстрована в м. Чернігів, вул.
Гагаріна,50, кв. 8, ідентифікаційний номер – 1823309360, гр. Бойку Миколі
Павловичу, зареєстрований в м. Корюківка, вул.. Кірова,51, ідентифікаційний
номер – 1860206351, гр. Сороці Наталії Миколаївні, ідентифікаційний номер –
2837205203, гр. Білеуш Олені Миколаївні ідентифікаційний номер –
3007801868, зареєстровані в м. Чернігів, вул. Гагаріна,50, кв. 8, безоплатно у
спільну сумісну власність земельну ділянку площею 0,0774 га для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд по вул..
Кірова,51, м. Корюківка.
5.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання
документів , що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною
площею 0,10 га для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Васильченку
Володимиру Миколайовичу за адресою: м. Корюківка, вул.Єсеніна,53.
5.1. Передати Васильченку Володимиру Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.
Єсеніна,53, м.Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,
вул.Єсеніна,53.
6.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання
документів , що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною
площею 0,0586 га для ведення особистого селянського господарства
Васильченку Володимиру Миколайовичу за адресою: м. Корюківка,
вул.Єсеніна,53.
6.1. Передати Васильченку Володимиру Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,0586 га для ведення особистого селянського
господарства по вул. Єсеніна,53, м.Корюківка. Зареєстрований за адресою:
м. Корюківка, вул.Єсеніна,53.

7.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання
державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) та для ведення особистого селянського господарства Кобзарю Сергію
Юрійовичу по вул. Шевченка,47, м. Корюківка.
7.1. Передати Кобзарю Сергію Юрійовичу безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,10 га для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд та 0,0785 га для ведення особистого
селянського господарства по вул. Шевченка,47, м. Корюківка. Зареєстрований за
адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка,47, ідентифікаційний номер –
2901114711.
8.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання
державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) Шкурко Надії Павлівні по вул. Щорса,2/2, м. Корюківка.
8.1. Передати Шкурко Надії Павлівні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,0848 га для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд по вул. Щорса,2/2. Зареєстрована за адресою:
м. Корюківка, вул. Щорса,2/2, ідентифікаційний номер –1514209340.
9.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо виготовлення
правовстановлюючих документів, що посвідчують право власності на земельні
ділянки Чернишу Сергію Леонідовичу площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та площею
0,05 га для ведення особистого селянського господарства по вул.Лермонтова,22,
м. Корюківка.
9.1. Передати Чернишу Сергію Леонідовичу безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,10 га для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд та площею 0,05 га для ведення особистого
селянського господарства по вул.Лерсонтова,22.Зареєстроваий за адресою:
м. Корюківка, вул.Шевченка,42, кв.6, ідентифікаційний номер –2386007936.
10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Потаповій Людмилі Степанівні для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого
селянського господарства, за рахунок земель не наданих у власність або
користування по вул. Стржалковського,16, м. Корюківка.
10.1. Передати Потаповій Людмилі Степанівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,10 га для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд та 0,0535, га для ведення особистого
селянського господарства по вул. Стржалковського,16. Зареєстрована за
адресою: м. Суходільськ, вул.. Гастелло,119, Луганської обл. ідентифікаційний
номер – 1848402045 .
11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Войтенку Василю Дмитровичу для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за

рахунок земель не наданих у власність або користування по вул. Колгоспна,94б,
м. Корюківка.
11.1. Передати Войтенку Василю Дмитровичу безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,08га для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд по вул. Колгоспна,94б. Зареєстрований за
адресою: м. м. Корюківка, вул. З.Космодем`янської, 22, ідентифікаційний номер
– 2046602055.
12.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання
державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) Савчину Ярославу Михайловичу по вул. Братчикова,98, м.
Корюківка.
12.1. Передати Савчину Ярославу Михайловичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,0965 га для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Братчикова,98,
Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. Братчикова,98, ідентифікаційний
номер –13111708012.
13.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо виготовлення
правовстановлюючих документів, що посвідчують право власності на земельні
ділянки Шемету Артему Сергійовичу площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по пров.
Франка,28, м. Корюківка.
13.1. Передати Шемету Артему Сергійовичу безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,10 га для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд по пров. Франка,28.Зареєстроваий за
адресою: м. Корюківка, пров. Франка,28, ідентифікаційний номер – 3159401416.
14. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Горілику Дмитру Миколайовичу для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель не наданих
у власність або користування по вул. Незалежності,1-В, м. Корюківка.
14.1. Передати Горілику Дмитру Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Незалежності,1В,
м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул.Шевченка,48,кв.2,
ідентифікаційний номер – 2866804552.
15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання
державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) Кицан Валентині Яківні по вул. Садова,4-а, м. Корюківка.
15.1. Передати Кицан Валентині Яківні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,10 га для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд по вул. Садова,4-а. Зареєстрована за
адресою: м. Корюківка, вул. Садова,77.
16. Відмінити рішення, як такі, що втратили чинність:

- рішення тринадцятої сесії Корюківської міської ради двадцять другого
скликання від 11.09.1997 р. «Про приватизацію земельних ділянок» в частині
передачі безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,10 га для
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Савченко
Тетяні Володимирівні по вул. Шевченка,11, м. Корюківка в зв’язку з продажем
будинку.
- рішення тринадцятої сесії Корюківської міської ради двадцять другого
скликання від 11.09.1997 р. «Про приватизацію земельних ділянок» в частині
передачі безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,09 га для
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
Тихомирову Олександру Петровичу, в зв’язку зі смертю, по вул.
Стржалковського,4 (раніше Крупської,4), м. Корюківка.
- рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради двадцять другого
скликання від 26.12.1997 р. «Про приватизацію земельних ділянок» в частині
передачі безоплатно у власність Стельмаху Борису Федосійовичу земельної
ділянки площею 0,10 га для обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд та земельної ділянки площею 0,05 га для ведення особистого
селянського господарства по вул. 8 Березня,55, м. Корюківка в зв’язку зі
смертю.
- рішення тринадцятої сесії Корюківської міської ради двадцять другого
скликання від 11.09.1997 р. «Про приватизацію земельних ділянок» в частині
передачі безоплатно у власність Кравченко Лідії Вікторівні земельної ділянки
площею 0,10 га для обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд та рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради двадцять
четвертого скликання від 26.12.2003 р. «Про приватизацію земельних ділянок» в
частині передачі безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,05 га для
ведення особистого селянського господарства по вул. Кошового,54,
м. Корюківка в зв’язку зі смертю.
- рішення виконкому Корюківської міської ради № 14 «Про приватизацію
земельних ділянок» від 27.01.2000 р., в частині передачі безоплатно у власність
Мачачі Василю Григоровичу земельної ділянки площею 0,10 га для
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та рішення
виконкому Корюківської міської ради № 52 «Про приватизацію земельних
ділянок» від 01.03.2000 р., в частині передачі безоплатно у власність земельної
ділянки площею 0,10 га для ведення особистого підсобного господарства,
затверджені рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради двадцять
четвертого скликання від 26.12.2003 р. «Про приватизацію земельних ділянок»
по вул. Молодіжна,11, кв.1 м. Корюківка в зв’язку зі смертю.
17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
Шоста сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
27 липня 2011 року
Про прийняття на
баланс пам’ятника
Розглянувши звернення громадської організації «Союз Чорнобиль» про
передачу в міську комунальну власність пам’ятника «Героям Чорнобилю»,
придбаного за кошти організації, встановленого в м. Корюківка по вул.
Шевченко, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
житлово – комунального господарства, благоустрою, надзвичайних ситуацій,
екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та контролю за
використанням об’єктів комунальної власності та приватизацією, керуючись
ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Прийняти в міську комунальну власність та на баланс від громадської
організації «Союз Чорнобиль» пам’ятник «Героям Чорнобилю»,
встановленого в м. Корюківка по вул. Шевченко.
2. Фінансово – господарському відділу міської ради ( Кіктєва І.Л.) здійснити
прийняття та постановку на облік майна згідно вимог чинного законодавства.

Міський голова

І.В. Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
Шоста сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
27 липня 2011 року
Про розгляд заяв громадян
Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища
щодо надання дозволу на приватизацію земельних ділянок, керуючись
Земельним Кодексом України ,ст. 26, Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Відмовити Смаглюк Світлані Володимирівні в наданні дозволу на
виготовлення технічної документації по оформленню права оренди
земельної ділянки площею орієнтовно 0,03 га для городництва, яка
розташована в районі вул. Бульварна,23-а у зв`язку з тим, що на дану
земельну ділянку надійшло 2 заяви.
2. Відмовити Лопаткіній Наталії Іванівні в наданні дозволу на
виготовлення технічної документації по оформленню права оренди
земельної ділянки площею орієнтовно 0,02 га для городництва, яка
розташована в районі вул. Бульварна,23-а у зв`язку з тим, що на дану
земельну ділянку надійшло 2 заяви.
3. Відмовити Кожухар Юлії Михайлівні в наданні дозволу на виготовлення
документації на безоплатну приватизацію земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства по вул. Кірова,138, так, як в заяві не
вказана орієнтовна площа земельної ділянки та відсутні графічні матеріали
місця розташування земельної ділянки.
4. Відмовити Мариніній Лідії Миколаївні в наданні дозволу на безоплатну
приватизацію земельної ділянки орієнтовним розміром 0,15 га для ведення
особистого селянського господарства у зв`язку з тим, що згідно наданої
схеми місця розташування земельної ділянки, дана земельна ділянка
придатна під забудову.

5. Відмовити Колосовій Валентині Олексіївні в наданні дозволу на
виготовлення документації із землеустрою на земельну ділянку для
городництва орієнтовним розміром 0,02 га по вул.. Кірова, в районі буд.
№ 55, у зв`язку з тим, що згідно наданих документів земельна ділянка
виділялась під забудову.
6. Відмовити Кисіль Ніні Федорівні в наданні дозволу на виготовлення
документації із землеустрою на земельну ділянку для городництва
орієнтовним розміром 0,15 га по вул. Бібліотечній, в районі буд. № 28, в у
зв`язку з тим, що згідно наданої схеми місця розташування земельної
ділянки, дана земельна ділянка придатна під забудову.
7. Відмовити Тройні Леоніду Григоровичу в наданні дозволу на передачу
земельної ділянки в оренду, розміром 0,02 га для ведення особистого
селянського господарства по вул. Франко,25
Міський голова

І.В.Матюха.

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
Шоста сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
27 липня 2011 року
Про розгляд
протесту прокурора
Розглянувши протест прокуратури Корюківського району на рішення
міської ради від 08.10. 02. «Про надання земельних ділянок в оренду» про
скасування рішення в частині надання земельної ділянки площею 498м2 по
вулиці Вокзальній, 31 приватному підприємцю Суманєєву Олександру
Миколайовичу, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України,
ст. 26,Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Скасувати рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради двадцять
четвертого скликання від 08.10. 02. «Про надання земельних ділянок в
оренду» в частині надання земельної ділянки площею 498м2 по вулиці
Вокзальній, 31 м. Корюківка в оренду приватному підприємцю Суманєєву
Олександру Миколайовичу, як таке, що втратило чинність.
2. Про прийняття рішення повідомити прокуратуру району.

Міський голова

І.В. Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
Шоста сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
27 липня 2011 року
Про розподіл вільного залишку
Розглянувши інформацію начальника фінансово-господарського відділу
Корюківської міської ради Кіктєвої І.Л. та враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного,
культурного розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін згідно ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 14-15
Бюджетного кодексу України,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Розподілити вільний залишок загального фонду міського бюджету на
2011 рік , що утворився станом на 01 січня 2011 року в сумі 87,5 тис. грн.
на фінансування видатків по КФК 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ.
2. Розподілити вільний залишок спеціального фонду міського бюджету на
2011 рік , що утворився станом на 01 січня 2011 року:
- по бюджету розвитку на суму 125,6 тис. грн. на фінансування видатків по
КФК 150118 Житлове будівництво та придбання житла окремим категоріям
населення в сумі 125,6 тис. грн.
- по фонду охорони навколишнього середовища на фінансування видатків
по КФК 250380 Інші субвенції в сумі 5750 грн.
3 .Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань планування соціально-економічного, культурного
розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін.
Міський голова

Матюха І.В

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
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РІШЕННЯ
27 липня 2011 року
Про хід виконання Комплексної програми профілактики
правопорушень на 2011 - 2013 роки та стан охорони громадського
порядку на території м. Корюківка
Заслухавши інформацію дільничного інспектора міліції Корюківського
РВ УМВС в Чернігівській області Тищенка Олександра Вікторовича про хід
виконання Комплексної програми профілактики правопорушень на 2011 2013 роки та стан охорони громадського порядку на території м. Корюківка,
керуючись ст. 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Інформацію дільничного інспектора Тищенка Олександра Вікторовича
прийняти до уваги.
2. Звернути увагу працівників міліції, які здійснюють безпосередньо охорону
громадського порядку на території міста Корюківка на необхідність
своєчасного реагування на повідомлення про правопорушення та звернення
громадян.
3. Забезпечити, особливо при проведенні масових заходів, належний стан
охорони правопорядку в м. Корюківка.
4. Зобов’язати дільничних інспекторів міліції щоквартально, але не менше
ніж раз на півріччя згідно графіка, розробленого керівництвом сектору,
звітувати на сесії міської ради чи засіданні виконавчого комітету міської
ради про стан охорони громадського порядку на закріплених дільницях.
5. Контроль за виконанням 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
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Про внесення змін до рішення міської ради
від 18 січня 2011 року «Про затвердження міської Програми розвитку
житлово – комунального господарства та благоустрою
населених пунктів Корюківської міської ради
на 2011 рік»
Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово
– комунального господарства, благоустрою, надзвичайних ситуацій, екології,
енергозбереження, транспорту, зв’язку та контролю за використанням
об’єктів комунальної власності та приватизацією, керуючись
ст. 26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Внести зміни до рішення міської ради від 18 січня 2011 року «Про
затвердження міської Програми розвитку житлово – комунального
господарства та благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради
на 2011 рік», виклавши п. 4.2. «Благоустрій», розділу ІV «Заходи Програми
та їх фінансове забезпечення» в наступній редакції:
- прибирання міста – 515 тис. грн.
- утримання житлового фонду – 170 тис. грн.
та доповнити даний пункт словами:
- виготовлення оптимізованої схеми теплопостачання міста – 45 тис. грн.
2 Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань житлово – комунального господарства, благоустрою,
надзвичайних ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та
контролю за використанням об’єктів комунальної власності та
приватизацією.
Міський голова

І.В. Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
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Про затвердження міської програми
«Соціальний захист та соціальне забезпечення суддів»
Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань
планування соціально – економічного, культурного розвитку міста, бюджету,
фінансів, обліку та цін, керуючись ст. 26,60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити міську Програму «Соціальний захист та соціальне
забезпечення суддів» на 2011 рік ( додається ).
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

