УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
Сьома сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
18 жовтня 2011 року
Про вилучення та надання
земельних ділянок в оренду
Розглянувши заяву Тонюк Г.Г та додані 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. Надати гр. Тонюк Галині Григорівні земельну ділянку площею 15 м2 в
оренду для комерційної діяльності терміном на 11 місяців за адресою:
м. Корюківка, вул. Шевченка,75/1 згідно матеріалів визначення розміру частки
в спільному користуванні земельною ділянкою, на якій знаходиться
багатоповерховий будинок, для обслуговування нежилого приміщення перукарні. Встановити орендну плату у 10 (десятикратному) розмірі
нормативної грошової оцінки землі. Оформити договір оренди у місячний
термін.
2. 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
Сьома сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
18 жовтня 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 Тройни О.А., Биші С.А., 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 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 0,17 га Тройні Ользі
Андріївні, по вул.. Кошового,29/1 м. Корюківка.
2. 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 площею 0,06 га та для
ведення особистого селянського господарства площею 0,09 га Биші Сергію
Ананійовичу по вул. Кошового,41-В.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
Сьома сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
18 жовтня 2011 року
Про внесення змін до рішення
міської ради від 14.12.10 р.
«Про план діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2011 рік»
Розглянувши звернення ВАТ «Облтеплокомуненерго» про внесення змін до
плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік,
керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, ст.7
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Внести зміни до рішення Корюківської міської ради від 14 грудня 2010
року « Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2011
рік» , виклавши п.8 даного рішення в такій редакції:
№\
п
8

Вид проекту

Рішення
виконкому
Корюківської
міської ради

Назва проекту

Про погодження тарифів на послуги
з централізованого опалення та
підігріву холодної води та
встановлення місячних норм
споживання теплової енергії на
централізоване опалення та місячних
норм споживання теплової
енергії на підігрів холодної води, які
надаються Корюківською дільницею
ВАТ «Облтеплокомуненерго»

Мета прийняття

Термін
підготовки

Розробник
проекту

Оптимізація
тарифів на
послуги з
централізованого
опалення та
підігріву холодної
води

4 й квартал
2011

ВАТ
«Облтепло
комунен
ерго»

2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.
Міський голова

І.В. Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
Сьома сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
18 жовтня 2011 року
Про дозвіл на виготовлення проектно технічної документації на земельні ділянки
Розглянувши заяви громадян 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:
- Мотчаній Катерині Олександрівні – орієнтовним розміром 0,10 га по
вул. Вишнева,14, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка,
вул. Червонохутірська,29.
- Бондаренко Парасковії Миколаївні – орієнтовним розміром 0,10 га по
вул. Гоголя,3, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка,
вул. Гоголя,3.
- Юрченку Миколі Валерійовичу – орієнтовним розміром 0,079 га по
вул. Кошового,39-з, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,
пров. Бульварний, 2, кв.12
- Стукало Раїсі Яковлівні – розміром 0,10 га по вул. 8-го Березня,76,
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. 8-го Березня,76.
- Васюк Ользі Володимирівні – орієнтовним розміром 0,06 га по
вул. Г.Костюк,27, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка,
вул. Г.Костюк,27.
- Камишній Людмилі Леонідівні – орієнтовним розміром до 0,10 га по
вул. Осіння,40, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка,
вул. Осіння,40.

- Некрашевичу Василю Йосиповичу – орієнтовним розміром 0,06 га по
вул. Пушкіна,12, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,
вул. Пушкіна,12.
- Биші Сергію Ананійовичу – орієнтовним розміром 0,06 га по
вул. Кошового,41-В, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,
вул. Кошового,41-В.
- Пильник Ніні Павлівні - орієнтовним розміром 0,10 га по вул. Незалежності,
45. Зареєстрована за адресою: вул Конституції,35, с. Тур´я, Щорського району.
- Дуденку Павлу Васильовичу – орієнтовним розміром 0,10 га по
вул. Незалежності,5, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,
вул. Бульварна,14, кв.23.
- Дудар Катерині Федотівні – орієнтовним розміром 0,10 га по вул. Шкільна,3,
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Шкільна,3.
- для ведення особистого селянського господарства:
- Бондаренко Парасковії Миколаївні – орієнтовним розміром 0,05 га по
вул. Гоголя,3, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка,
вул. Гоголя,3.
- Биші Сергію Ананійовичу – орієнтовним розміром 0,09 га по
вул. Кошового,41-В, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,
вул. Кошового,41-В.
- Стукало Раїсі Яковлівні – орієнтовним розміром 0,40 га по вул. 8-го
Березня,76, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. 8-го
Березня,76.
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:
- Сокруті Сергію Петровичу - орієнтовним розміром до 0,10 га по
вул. Кірова,233, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: с. Рейментарівка,
Корюківського району.
- Мисник Валентині Іванівні – орієнтовним розміром 0,06 га по
вул. Незалежності,12, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка,
пров. Бульварний,6, кв.9.
- Мойсієнко Лідії Іванівні – орієнтовним розміром 0,06 га по
вул. Братчикова,19, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка,
вул. Братчикова,19.
- Лось Ніні Іванівні – орієнтовним розміром 0,10 га по вул. Перемоги,49,
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка,42,
кв.34.
- Менській Антоніні Афанасіївні – орієнтовним розміром 0,10 га по
вул. Петровського,25, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка,
вул. Шевченка,76,кв.53.
- Пивкачу Володимиру Івановичу – орієнтовним розміром 0,10 га по
вул. Франка,92, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,

вул. Франка,92.
- Некрашевичу Михайлу Васильовичу – орієнтовним розміром до 0,10 га по
вул. Першотравнева,11, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:
м. Корюківка, вул. Першотравнева,11 .
- Бабко Вікторії Вікторівні – орієнтовним розміром до 0,10 га по вул. Зелена,4,
м. Корюківка.Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул.Зелена, 4.
- Шаламовій Тамарі Дмитрівні – орієнтовним розміром до 0,10 га по
вул. Куйбишева,5, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка,
вул.Куйбишева,5.
- Сидоренко Олені Юріївні – орієнтовним розміром до 0,10 га по
вул. Мічуріна,40, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка,
вул. Мічуріна,40.
- Семиліт Ірині Миколаївні – орієнтовним розміром до 0,10 га по
вул. Червонохутірська,97, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:
м. Корюківка, вул. Червонохутірська,97.
- Хоменку Юрію Борисовичу – орієнтовним розміром 0,10 га по
вул. Мічуріна,11, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,
вул. Мічуріна,11.
- Давидову Леоніду Миколайовичу – орієнтовним розміром до 0,10 га по пров.
Колгоспний І-й, буд.17, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:
м. Корюківка, пров. Колгоспний І-й,буд.17.
- Плющ Людмилі Олександрівні та Поташній Олені Леонідівні – орієнтовним
розміром 0,05 га вул. Передзаводська,18 у спільну сумісну власність,
зареєстровані за адресою:м. Корюківка, вул. Бульварна,16, кв.34 та 25.
- для ведення особистого селянського господарства:
- Заболотному Ігорю Дмитровичу –орієнтовною площею до 0,10 га по
пров. Г.Костюк,6/1, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,
пров. Г.Костюк,6/1.
- Менській Антоніні Афанасіївні – орієнтовним розміром 0,05 га по
вул. Петровського,25, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка,
вул. Шевченка,76,кв.53.
- Мотчаній Катерині Олександрівні – орієнтовним розміром 0,0673 га по
вул. Вишнева,14, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка,
вул. Червонохутірська,29.
- Мариніній Лідії Миколаївні та Авраменко Вікторії Олександрівні,
орієнтовним розміром 0,10 га вул. Дудко,149 у спільну сумісну власність.
Зареєстровані за адресою:м. Корюківка, вул. 8 Березня,53.
3. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для надання їх в оренду громадянам:
- для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд:
- Пилипенку Василю Івановичу – орієнтовним розміром 0,10 га по
вул. Чапаєва,1, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,
вул. Кірова,114.

- Корнієнко Людмилі Миколаївні – орієнтовним розміром 0,06 га по
вул. Братчикова,50, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка,
вул. Робітнича,3.
- Прядко Олександру Вікторовичу – орієнтовним розміром 0,06 га по
вул. Лісова,22, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул.. Миру,7,
ст. Дослідна, Носівського р-ну, Чернігівської обл.
- Ющенко Тамарі Йосипівні – орієнтовним розміром до 0,10 га по 3 пров.
Л.Українки, 2, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: с. Перелюб,
Корюківського району.
- Костюк Вірі Василівні – орієнтовним розміром 0,10 га по вул. Кірова,160.
Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Бібліотечна,28.
- Гончаренку Анатолію Павловичу – орієнтовним розміром до 0,10 га по
вул. Карла Маркса,64, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,
вул. Карла Маркса,64.
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:
- Подгорновой Олені Василівні – орієнтовним розміром 0,06 га по
вул..Братчикова,4, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м.Чернігів,
вул. Преображенська,14, кв. 39.
5. Внести зміни в п.1 рішення 6 сесії Корюківської міської ради шостого
скликання від 27.07.2011р. «Про дозвіл на виготовлення проектно - технічної
документації на земельні ділянки» в частині надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують право власності на земельну ділянку
Грищенко Ірині
Олександрівні та дати дозвіл на розробку проектно - технічної документації на
земельну ділянку для надання її в оренду для обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Стржалковського,4.
6. Відмінити п.2 рішення 28 сесії 5 скликання Корюківської міської ради
«Про дозвіл на виготовлення проектно - технічної документації на земельні
ділянки» від 24.02.2010 р. в частині надання дозволу на виготовлення
проектно - технічної документації із землеустрою щодо складання документів,
що посвідчують право власності на земельні ділянки для обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд площею близько 0,10 га
Гончаренку Анатолію Павловичу, по вул. Карла Маркса,64, м. Корюківка.
7. Внести зміни в п.2 рішення 6 сесії Корюківської міської ради шостого
скликання від 27.07.2011р. «Про дозвіл на виготовлення проектно - технічної
документації на земельні ділянки» в частині надання дозволу Ткаченко
Валентині Володимирівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення

земельних ділянок для передачі їх безоплатно у власність та дати дозвіл на
розробку технічної документації із землеустрою щодо складання документів,
що посвідчують право власності на земельну ділянку для обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна,19.
8. Внести зміни в п.3 рішення 6 сесії Корюківської міської ради
шостого скликання від 27.07.2011р. «Про дозвіл на виготовлення проектно технічної документації на земельні ділянки» в частині надання дозволу
Нагалюк Ніні Володимирівні, Нагалюк Наталії Володимирівні та
Масевич Вікторії Володимирівні на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок для надання їх в спільну сумісну
оренду та дати дозвіл на розробку технічної документації із з
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право спільної
сумісної оренди для індивідуального гаражного будівництва по вул. Франка –
Кошового, гараж № 137-а.
9. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб заключити договори на
виконання робіт по розробці проектно – технічної документації із землеустрою
та подати необхідну документацію на сесію міської ради для прийняття
рішення про надання земельних ділянок у власність та користування. Рішення
дійсне один рік.
10. 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
Сьома сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
18 жовтня 2011 року
Про затвердження акту
погоджувальної комісії
Розглянувши акт погоджувальної комісії від 11.08.2011 р.,заслухавши
висновок постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин,
архітектури, будівництва, керуючись ст. 107, 158-161 Земельного Кодексу
України,
міська рада вирішила :
1. Затвердити акт обстеження земельної ділянки по вул. Незалежності,1-В
від 11.08.2011р. /Додається/.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
Сьома сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
18 жовтня 2011 року
Про затвердження меж
"червоних ліній" по вул. Незалежності
Розглянувши схему визначення "червоних ліній", 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 вирішила :
Затвердити схему визначення меж "червоних ліній" по вул. Незалежності з
перспективою прокладання мереж (газопровід, водогін) на вул. Миру та
вул. Незалежності.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
Сьома сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
18 жовтня 2011 року
Про затвердження ставок
орендної плати за земельні ділянки
На виконання доручення Корюківської районної державної адміністрації,
заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин , архітектури, будівництва, керуючись Земельним Кодексом України
, Законом України " Про оренду землі", Конституцією України, Законом
України « Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Встановити єдині ставки орендної плати за земельні ділянки, залежно від
видів діяльності, а саме:
- для виробничої діяльності – до 5 відсотків нормативної грошової оцінки
землі;
- для комерційної діяльності – до 12 відсотків нормативної грошової оцінки
землі;
- зайняті житловою забудовою – в трикратному розмірі земельного податку;
- для земель сільськогосподарського призначення - в трикратному розмірі
земельного податку;
- для новостворюваних підприємств розмір орендної плати розглядати
індивідуально, незважаючи на прийняте рішення.
2. 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
Сьома сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
18 жовтня 2011 року
Про затвердження Статуту
Корюківського дошкільного
навчального закладу № 4 « Веселка»
еколого – натуралістичного напрямку
Корюківської міської ради / нова редакція/
Розглянувши заяву дошкільного навчального закладу № 4 « Веселка»
Корюківської міської ради про затвердження Статуту в новій редакції,
керуючись ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Затвердити Статут Корюківського дошкільного навчального закладу
№ 4 « Веселка» еколого – натуралістичного напрямку Корюківської міської
ради, Чернігівської області / нова редакція/, який додається до даного рішення.
2. Завідуючій Корюківським ДНЗ № 4 « Веселка» Лободі Л.М., здійснити
державну реєстрацію Статуту в новій редакції, згідно вимог чинного
законодавства.
Міський голова

І.В. Матюха

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
Сьома сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
18 жовтня 2011 року
Про затвердження нової редакції
Статуту Корюківської житлово –
експлуатаційної контори
Корюківської міської ради
Враховуючи рішення Корюківської міської ради про приєднання
Корюківської ЖЕК та комунального підприємства « Промінь» Корюківської
міської ради, 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. Затвердити Статут Корюківської житлово –експлуатаційної контори
Корюківської міської ради в новій редакції /додається/.
2. Начальнику Корюківської ЖЕК Корюківської міської ради Поляху М.Ф.,
та начальнику комунального підприємства «Промінь» Бойку В.Є.
в десятиденний термін з дня прийняття рішення здійснити заходи з
об’єднання підприємств згідно вимог чинного законодавства.
3.Корюківській ЖЕК / Полях М.Ф./ включити до Статутного капіталу
основні засоби, оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображена в
зведеному балансі підприємства, на час передачі майна міського комунального
підприємства « Промінь».
4. Погодити на посаду начальника об’єднаного підприємства Корюківська
житлово –експлуатаційна контора Корюківської міської ради Поляха Миколу
Феодосійовича.
5. Начальнику Корюківської ЖЕК Корюківської міської ради Поляху М.Ф. в
термін до 1 грудня 2011 року здійснити державну реєстрацію нової редакції
Статуту підприємства.
6. 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
Сьома сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
18 жовтня 2011 року
Про надання дозволу на виготовлення проектно технічної документації щодо складання документів,
що посвідчують право постійного користування
земельними ділянками
Розглянувши клопотання Корюківської районної ради, висновки постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва,
керуючись Земельним Кодексом України, Законом України «Про Землеустрій»,
Законом 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 в постійне користування орієнтовним
розміром 0,35 га по вул.Гарнієра,24 для громадських потреб /обслуговування
нежитлової будівлі колишньої школи № 4/, яка перебуває в оперативному
управлінні Корюківської центральної районної лікарні.
2. Дати дозвіл Корюківській районній раді на виготовлення технічної
документації по оформленню права постійного користування земельною
ділянкою орієнтовним розміром 0,01 га по вул. Шевченка,116-б для
обслуговування трансформаторної підстанції – ЗТП -11, яка перебуває в
оперативному управлінні відділу освіти Корюківської РДА.
3. 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
Сьома сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
18 жовтня 2011 року
Про надання дозволу на передачу
майна в оренду
Розглянувши звернення Корюківського РВ УМВС про надання приміщення
для розміщення опорного пункту міліції в м. Корюківка та з метою
забезпечення належного функціонування підрозділу з охорони громадського
порядку, керуючись ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Надати дозвіл комунальному підприємству Корюківська житлово –
експлуатаційна контора на укладення договору оренди кімнати в приміщенні по
вул. Вокзальній, 8 А м. Корюківка.
2. Корюківській ЖЕК / Полях М.Ф./ укласти договір оренди з Корюківським
РВ УМВС на оренду кімнати згідно п. 1 даного рішення та встановити ставку
орендної плати в сумі 1 гривня на рік.
Міський голова

І.В. Матюха

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
Сьома сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
18 жовтня 2011 року
Про надання дозволу на
списання майна
Розглянувши звернення завідуючої Корюківським ДНЗ № 1 « Дельфін» та
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 щодо списання основних засобів з
балансу ДНЗ № 1 « Дельфін», керуючись ст. 26,60 Закону України
«
Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Надати дозвіл Корюківському дошкільному навчальному закладу № 1
«Дельфін» на списання основних засобів, а саме:
- пральна машина – інвентарний № 10420560, балансова вартість
1567,75 грн. знос 100%;
- пральна машина – інвентарний № 10420561, балансова вартість
1567,75 грн. знос 100%;
- холодильник «Апшерон» – інвентарний № 10420045, балансова вартість
147,00 грн. знос 100%;
- холодильник «Апшерон» – інвентарний № 10420046, балансова вартість
147,00 грн. знос 100%;
- холодильник «Донбас» – інвентарний № 10420085, балансова вартість
407,00 грн. знос 100%;

- електрокотел – інвентарний № 10420098, балансова вартість 193,00 грн.
знос 100%;
- привід універсальний – інвентарний № 10420558, балансова вартість
211,00 грн. знос 100%;
- водогрійний котел – інвентарний
201,00 грн. знос 100%.

№ 10420103, балансова вартість

2. Завідуючій ДНЗ № 1 « Дельфін» Рябченко В.О. забезпечити списання
основних засобів згідно п.1 даного рішення. Матеріали та запасні частини із
списаних агрегатів використати для потреб закладу відповідно до вимог
чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово – комунального господарства, благоустрою,
надзвичайних ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та
контролю за використанням об’єктів комунальної власності та приватизацією.

Міський голова

І.В. Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
Сьома сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
18 жовтня 2011 року
Про поновлення договору
оренди земельної ділянки
Заслухавши інформацію міського голови Матюхи І.В., 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. Поновити договір оренди землі від 5 серпня 2011 року між
територіальною громадою м. Корюківка в особі Корюківської міської ради та
Корюківською міською радою на земельну ділянку площею 2300 м.2 яка
знаходиться в межах міста та пролягає по вул. З. Космодем´янської,
вул. Вокзальна, вул. Дудко. На наступний термін – два місяці з 05.10.2011 р.
2. 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
Сьома сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
18 жовтня 2011 року
Про поновлення та внесення
змін до договорів оренди
Розглянувши заяву Кірдоди С.В., ФОП Гаврюш Н.П., 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 Кірдоді Світлані Валеріївні на поновлення договору оренди
земельної ділянки від 22 жовтня 2010 року площею 39 м2 за адресою м. Корюківка
вул. Шевченка,79/3 на наступний термін – 11 місяців.
2. Дати згоду фізичний особі – підприємцю Гаврюш Наталії Петрівні на
поновлення договору оренди земельної ділянки від 20 жовтня 2008 року площею
27 м2 , кадастровий номер -7422410100:01:003:0076, за адресою м. Корюківка вул.
Шевченка,73 на наступний термін - строком на 3 ( три ) роки до 20.10.2014 року.
3. 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
Сьома сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
18 жовтня 2011 року
Про приватизацію
земельних ділянок
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок для будівництва, обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд, 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 складання документів,
що посвідчують право власності на земельну ділянку для індивідуального
гаражного будівництва Сидоренку Миколі Васильовичу за адресою: м. Корюківка,
вул. Кошового, гараж № 96.
1.1. Передати Сидоренку Миколі Васильовичу безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,0031 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:1040, для
індивідуального гаражного будівництва по вул. Кошового, гараж № 96,
м.Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. Перемоги, 35.
ідентифікаційний номер –2002809795.
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) та для
ведення особистого селянського господарства Стацуну Олександру Миколайовичу
по вул. Дудко,133, м. Корюківка.
2.1. Передати Стацуну Олександру Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
та
споруд,
кадастровий
номер

7422410100:01:003:0815 та 0,11 га для ведення особистого селянського
господарства, кадастровий номер 7422410100:01:003:0816 по вул. Дудко,133,
м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. Дудко,133,
ідентифікаційний номер –1152307832.
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) та для
ведення особистого селянського господарства Макаренко Галині Василівні по
пров. Франка,10 м. Корюківка.
3.1. Передати Макаренко Галині Василівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,10 га для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд, кадастровий номер 7422410100:01:002:1038 та
0,1742 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер
7422410100:01:002:1039 по пров., Франка,10, м. Корюківка. Зареєстрована за
адресою: м. Корюківка, пров. Франка,10, ідентифікаційний номер –1540605707.
4. Відмінити рішення, як такі, що втратили чинність:
- рішення першої сесії Корюківської міської ради двадцять четвертого
скликання від 16.04.2002 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 Камишній
Людмилі Леонідівні по вул. Кірова,191, м. Корюківка в зв’язку з продажем
будинку.
- рішення шістнадцятої сесії Корюківської міської ради четвертого скликання
від 27.10.2004 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 Лебех Світлані Федорівні
по вул. Кірова,160, м. Корюківка в зв’язку з даруванням будинку.
- п.10 рішення двадцять п’ятої сесії Корюківської міської ради п’ятого
скликання від 06.10.2009 р. «Про приватизацію земельних ділянок» в частині
передачі безоплатно у власність земельної ділянки, яка раніше надавалась у
користування згідно прийнятих рішень та земельно – облікових документів
площею 0,10 га для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд Дуденку Павлу Васильовичу по вул. Незалежності,5, м. Корюківка в
зв’язку з поданою заявою.
- рішення другої сесії Корюківської міської ради двадцять другого скликання від
20.01.1995 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 Федченко Поліні Пилипівні
по вул. Червонохутірській, 97, 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 Юрченко Анастасії Кузьмівні земельної ділянки

площею 0,10 га для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд по вул.. К.Маркса,39 в зв’язку з оформленням спадщини.
5. 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
Сьома сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
18 жовтня 2011 року
Про прийняття в міську комунальну
власність греблі по вул. Бульварній
м. Корюківка
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 щодо необхідності прийняття в міську
власність греблі по вул. Бульварній м. Корюківка та враховуючи, що
вищезазначений об’єкт безгосподарний, має суспільне значення та потребує
негайного ремонту, керуючись ст. 26 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1.Прийняття в міську власність греблю по вул. Бульварній м. Корюківка.
2. Начальнику фінансово – господарського відділу / головному бухгалтеру/
Корюківської міської ради Кіктєвій І.Л. забезпечити прийняття зазначеної в п.1
даного рішення, греблі відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово – комунального господарства, благоустрою,
надзвичайних ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та
контролю за використанням об’єктів комунальної власності та приватизацією.
Міський голова

І.В. Матюха

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
Сьома сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
18 жовтня 2011 року
Про прийняття в міську комунальну
власність житлового приміщення
Розглянувши звернення ПАТ «Слов’янські шпалери – КФТП» про передачу в
міську комунальну власність безкоштовно житлового приміщення – квартири
№ 2 в будинку № 48 по вул. Шевченка м. Корюківка, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово – комунального господарства,
благоустрою, надзвичайних ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту,
зв’язку та контролю за використанням об’єктів комунальної власності та
приватизацією та керуючись ст. 26,60 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Прийняти безкоштовно в міську комунальну власність від ПАТ
«Слов’янські шпалери – КФТП» житлове приміщення – квартиру № 2 в
будинку № 48 по вул. Шевченка м. Корюківка, вартістю 50 тис.грн.
2. Передати квартиру зазначену в п.1 даного рішення на баланс та
обслуговування Корюківській ЖЕК відповідно до вимог чинного
законодавства, як службову.
3. Виконкому міської ради надати службову квартиру зазначену в п.1 даного
рішення Веренько Надії Петрівні, яка проживає в даному приміщенні та видати
відповідний ордер на право проживання.
3.1.Покласти на квартиронаймача обов’язки оплати комунальних послуг.
4. Приватизація даного житла може бути здійснена виключно на підставі
рішення сесії міської ради.
5. 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
Сьома сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
18 жовтня 2011 року
Про розгляд заяв та клопотань
Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради 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. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «Ванеса» в передачі
в оренду земельної ділянки площею 56787 м2 по вул.. Дудко,17, в зв’язку з
відсутністю правовстановлюючих документів на майно.
2. Відмовити Корюківському районному комунальному спеціалізованому
лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» в дозволі на виготовлення
проектно – технічної документації із землеустрою щодо виготовлення
правовстановлюючих документів що посвідчують право постійного
користування земельною ділянкою для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд в зв’язку
з відсутністю
правовстановлюючих документів на майно по 3 пров. Л.Українки,8 та 9.
3. Відмовити Римар Ніні Борисівні в наданні дозволу на виготовлення
документації із землеустрою щодо складання документів , що посвідчують
право власності на земельну ділянку для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в
зв’язку з відсутністю правовстановлюючих документів на будинок по вул.
Пролетарська,33.
4. Відмовити Гирич Анатолію Борисовичу в наданні дозволу на безоплатну
приватизацію земельної ділянки орієнтовним розміром 28 м2 для
індивідуального гаражного будівництва (обслуговування гаражу) в зв’язку з
відсутністю правовстановлюючих документів на гараж по вул. Франка Кошового.
5. Відмовити Гаврюшу Дмитру Михайловичу в наданні дозволу на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд в зв’язку з відсутністю правовстановлюючих документів на
майно по вул. Вокзальній, 24А.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
Сьома сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
18 жовтня 2011 року
Про розгляд звернення
Корюківської районної ради
Розглянувши звернення Корюківської районної ради про можливість
передачі частини нежитлового приміщення по вул. Вокзальній, 8А м.
Корюківка із міської комунальної власності в спільну власність територіальних
громад міста, селища та сіл Корюківського району, враховуючи, що міською
радою створюється комунальне підприємство на базі майна Корюківської ЖЕК
та КП «Промінь», яке буде мати в своєму розпорядженні значну матеріально –
технічну базу та парк авто – транспортної техніки, який нема де розмістити,
керуючись ст. 26,60 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Погодитись з пропозицією Корюківської районної ради про можливість
передачі частини нежитлового приміщення по вул. Вокзальній, 8А
м. Корюківка, яка перебуває в міській комунальній власності в спільну
власність територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського району,
запропонувавши Корюківській районній раді взамін передати в міську
комунальну власність цілісний майновий комплекс райсільгоспкомунгосту для
розміщення виробничої бази новоствореного підприємства.
2. Запропонувати
Корюківській районній
раді передати із спільної
власнісності територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського району
та надати згоду на прийняття в міську комунальну власність цілісного
майнового комплексу райсільгоспкомунгосту по вул. Г.Костюк м.Корюківка.
Міський голова

І.В. Матюха

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
Сьома сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
18 жовтня 2011 року
Про скасування рішення
На виконання Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності»
та приведення власних нормативно – правових актів у відповідність до вимог
чинного законодавства, керуючись ст. 26 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
Скасувати
рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради п’ятого
скликання від 14.03. 2007 р. « Про затвердження місцевих Правил забудови» /зі
змінами на підставі п.1 рішення міської ради від 24.02.2009 р. « Про внесення
змін до деяких рішень міської ради щодо сприяння будівництву»/, як таке, що
втратило чинність.
Міський голова

І.В. Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
Сьома сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
18 жовтня 2011 року
Про чинність договору оренди землі
Заслухавши інформацію, враховуючи, що термін дії договору оренди землі від
26 червня 2006р укладений між міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю «Чернігів – Петрол» закінчився, також орендарю 01.09.
2011 р. було направлено повідомлення, що договір на наступний термін
поновлюватись не буде, орендар з пропозицією про продовження оренди не
звернувся, заслухавши висновок постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин, , архітектури, будівництва, керуючись ст.141 Земельного
Кодексу України, ст.31 ЗУ «Про оренду землі»,
міська рада вирішила :
1.Вважати таким, що в зв’язку з закінченням строку втратив чинність
договір оренди землі від 26 червня 2006р., укладений між міською радою та
товариством з обмеженою відповідальністю «Чернігів – Петрол», на земельну
ділянку площею 4770 м2 по вул. Нова,17, зареєстрований Корюківський
районним відділом Чернігівської регіональної філії ДЗК, про що у Державному
реєстрі земель вчинено запис від 13 жовтня 2006 року за № 040684100019.
2. Попередити товариство з обмеженою відповідальністю «Чернігів –
Петрол» про необхідність звільнення земельної ділянки від майна та
повернення її у стані, не гіршому у порівнянні з тим, у якому вона надавалась в
оренду.
Міський голова

І.В.Матюха

