УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(сьома позачергова сесія сьомого скликання)
27 липня 2016 року
м. Корюківка
Про надання згоди на добровільне
об’єднання територіальних громад
Відповідно до частини 1 статті 6 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», розглянувши ініціативу міського голови
Матюхи І.В. щодо об’єднання, результати громадських обговорень, які
відбулись в м. Корюківка 12.07.2016 р., керуючись статтею 26 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Дати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад:
с. Андроники, с. Високе, с. Наумівка,
Наумівської сільської ради:
с. Переділ, с. Спичувате, с. Турівка;
Будянської сільської ради:
Олександрівської сільської ради:
Забарівської сільської ради:
Тютюнницької сільської ради:
Брецької сільської ради:
Савинківської сільської ради:
Сядринської сільської ради:
Домашлинської сільської ради:
Хотіївської сільської ради:
Рейментарівської сільської ради:

с. Буда, с. Маховики, с. Петрова Слобода,
с. Соснівка, с. Шишка;
с. Верхолісся, с. Олександрівка, с. Піски;
с. Воловики, с. Забарівка, с. Кирилівка,
с. Нова Буда;
с. Костючки, с. Кугуки, с. Самсонівка,
с. Сахутівка, с. Тютюнниця;
с. Бреч, с. Гуринівка, с. Лубенець, с. Нова
Гуринівка, с. Озереди, с. Ховдіївка;
с. Бурківка, с. Савинки;
с. Будище, с. Самотуги, с. Сядрине,
с. Тельне;
с. Бешківка, с. Домашлин, с. Луковець;
с. Хотіївка;
с. Богдалівка, с. Гутище, с. Довга Гребля,

Охрамієвицької сільської ради:

с. Заляддя, с. Олійники, с. Рейментарівка;
с. Лупасове, с. Охрамієвичі, с. Романівська
Буда

в Корюківську територіальну громаду з адміністративним центром у місті
Корюківка.
2. Міському голові Матюсі Ігорю Валерійовичу звернутися до
Наумівської, Будянської, Олександрівської, Забарівської, Тютюнницької,
Брецької,
Савинківської,
Сядринської,
Домашлинської,
Хотіївської,
Рейментарівської, Охрамієвицької сільських рад з пропозицією про добровільне
об’єднання.
3. Делегувати секретаря Корюківської міської ради Олійник Світлану
Олександрівну представником міської ради до спільної робочої групи з
підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних
громад.
Міський голова

І.В.Матюха
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Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, право оренди
якої пропонується для продажу
на конкурентних засадах
(земельних тогах)
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних засадах
(земельних тогах) по вул. Соборна, 241-а, м. Корюківка, керуючись ст. 134, 135
Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
несільськогосподарського призначення, вільної від забудови, право оренди якої
пропонується для продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код
КВЦПЗ 11.02.) за рахунок земель не наданих у власність або користування в
межах населених пунктів Корюківської міської ради за адресою:
вул. Соборна, 241-а, м. Корюківка, площею орієнтовно 0,4641 га.
1.1. Передати Корюківській міській раді (юридична адреса:
вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, код ЄДРПОУ 04061760) у комунальну
власність земельну ділянку площею 0,4641 га, по вул. Соборна, 241-а,
м. Корюківка, право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних
засадах (земельних торгах) для розміщення та експлуатації основних, підсобних
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості (код КВЦПЗ 11.02.) за рахунок земель не наданих у

власність або користування в межах населених пунктів Корюківської міської
ради, кадастровий номер 7422410100:01:003:1192, цільове призначення - для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості,
категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення.
2. Виконавчому апарату міської ради та її виконавчого комітету здійснити
державну реєстрацію земельної ділянки.
3. Встановити:
3.1. Стартовий розмір річної орендної плати у розмірі –
5 (п’ять) відсотків від нормативної грошової оцінки землі м. Корюківка –
24 910 грн. 57 коп. (двадцять чотири тисячі дев’ятсот десять гривень 57 коп.).
Нормативна грошова оцінка землі м. Корюківка станом на 01.01.2016 р.
становить 107 грн. 35 коп. (сто сім гривень 35 коп.) за 1 м2. Розмір орендної
плати може переглядатися кожні наступні 3 (три) роки.
3.2. Крок торгів − 0,499 (нуль цілих чотириста дев’яносто дев’ять
тисячних) відсотка від стартового розміру річної орендної плати – 124 грн. 30
коп. (сто двадцять чотири гривні 30 коп.).
3.3. Гарантійний внесок − 5 (п’ять) відсотків від стартового розміру річної
орендної плати – 1 245 грн. 53 коп. (одна тисяча двісті сорок п’ять гривень 53
коп.).
4. Встановити строк оренди земельної ділянки – 49 (сорок дев'ять) років.
5. Використання земельної ділянки здійснювати за призначенням,
визначеним міською радою на підставі документації із землеустрою у
встановленому законодавством порядку.
6. Уповноважити міського голову Матюху І.В. здійснити укладення
договору оренди земельної ділянки, вказаної в п. 1-5 даного рішення.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

І.В.Матюха

