
                                                                  
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 Корюківський район  
 Чернігівська область 

Восьма сесія шостого скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
1 грудня 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 Фесько М.Т. 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 29 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 28.05.2010 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 близько 0,10 га 
Фесько Марії Тихонівні, по вул. Колгоспна,36, м. Корюківка. 
 
  
Міський голова                                                               І.В.Матюха 
 



                                                                                         
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА 

Корюківський    район 
Чернігівська    область 

Восьма  сесія  шостого   скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

1 грудня  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 1,2,3,4,6,10 рішення викласти новій редакції:  
     
   «1.Встановити загальний обсяг доходів бюджету на 2011 рік в сумі 
8267,4тис.грн. 
   Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 6526,1тис.грн., 
спеціального фонду бюджету  1741,3тис.грн., у тому числі бюджету розвитку 
1425,0 тис. грн. (додаток № 1). 
 
   «2.Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2011 рік у сумі 
9112,8 тис.грн.,у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 
6663,2 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету 2449,6 тис. грн. за 
тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів 
(додаток № 2). 
Кошти в сумі 136,07 тис.грн. по КФК 100400 спрямувати на внески до 
статутних фондів МКП «Корюківкаводоканал» (100,82 тис.грн.) та 
Корюківська ЖЕК (35,24 тис.грн.)  відповідно до законодавства з метою 
інвестування в необоротні активи. 
 
   Встановити розмір внутрішнього фінансування  міського бюджету  
по загальному фонду у сумі 845,35 тис. грн., за рахунок залишків коштів, що     
склалися на 01.01.2011 року (додаток 5)»  



«3. Встановити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 552,97 
тис. грн.,напрямком використання якого визначити передачу коштів  із 
загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду) 
(додаток № 5). 
  

«4.Встановити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 
552,97тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження із 
загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду) у сумі 
552,97тис.грн. (додаток № 5) 
 

 «6.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 3) на 2011 рік:  
- коштів, що передаються до  районного бюджету у сумі    856,1 тис.грн. 
- інші субвенції                                                                             5,7 тис.грн. 
- інші субвенції                                                                            4,15 тис.грн 
-    додаткова дотація державного бюджету  місцевим бюджетам на 
забезпечення  виплат, пов’язаних  з підвищенням рівня оплати праці 
працівників бюджетної сфери, у тому числі  на підвищення посадового  
окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та 
виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів ,які здобули 
освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного 
профілю                                                                                        100,00 тис.грн. 

 
   «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 1,2,3,4,5,6 до 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

Корюківський район 
 Чернігівська область 

Восьма сесія шостого  скликання  
 

                     Р І Ш Е Н Н Я                                 
1 грудня 2011 року                                                            
 
Про внесення зміни до рішення «Про 
надання дозволу на виготовлення  
проектно - технічної документації щодо 
складання документів, що посвідчують 
право постійного користування земельною ділянкою»   
 
 
       Розглянувши 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. Внести зміни в п.1 рішення  четвертої сесії Корюківської міської ради 
шостого скликання від 22.03.2011 р. «Про надання дозволу на виготовлення 
проектно - технічної документації щодо складання документів, що посвідчують 
право постійного користування земельною ділянкою»  і визначити адресу: вул. 
Шевченка,50а замість вул. Франка. 
 
2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 
 
  
  

Міський голова                                                                                   І.В.Матюха 
 



                                                                
                

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

Корюківський район 
 Чернігівська область 

Восьма  сесія  шостого  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
1 грудня 2011 року 
Про  внесення уточнень до рішень  
 Корюківської міської ради  
«Про приватизацію земельних ділянок» 
 
    Розглянувши заяви громадян, заслухавши висновки постійної комісії з 
питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 

1. Внести уточнення  в рішення  виконкому Корюківської міської ради № 89 
«Про  приватизацію земельних ділянок» від 30.03.2000 р. , затвердженого 
рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради двадцять четвертого 
скликання від 26 грудня 2003 р. «Про затвердження рішень виконкому» «Про  
приватизацію земельних ділянок» в частині передачі безоплатно у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, слід 
читати:   
-  Романенку Миколі Вікторовичу  – площею  0,0647 га, кадастровий номер 
7422410100:01:001:0909, замість 0,09 га. по вул. Кірова,175. 
2. Внести уточнення в рішення   двадцять другої сесії   двадцять другого 
скликання   Корюківської міської ради від 19 березня 1998р.  «Про  
приватизацію земельних ділянок»  в частині передачі безкоштовно у власність 
земельної ділянки для гаражного  будівництва   слід читати:  
Міщенку Петру Миколайовичу - площею 0,0030 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1059, замість 0,0100 га по вул.  Кошового, гараж № 45. 
3. Внести уточнення  в рішення  виконкому Корюківської міської ради № 332 
«Про  приватизацію земельних ділянок» , затвердженого рішенням дванадцятої 
сесії Корюківської міської ради двадцять четвертого скликання від 26 грудня 
2003 р. «Про затвердження рішень виконкому» «Про  приватизацію земельних 
ділянок» в частині передачі безоплатно у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства, слід читати:   
 -   Лисенко Ніні Яковлівні замість  Лисенко Ніні Яківні. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 

 
Міський голова                                                                               І.В Матюха 

 



  
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

Восьма  сесія шостого  скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

1 грудня   2011 року  
 
Про внесення змін до рішення 
31 сесії Корюківської міської 
ради п’ятого скликання від 17.09.2010р.  
«Про дозвіл на списання матеріальних цінностей»  
 
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 подальшого використання 
об’єктів нерухомого майна міської комунальної власності   керуючись ст. 26, 60 
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада  в и р і ш и л а: 
 

1. Внести зміни в пункт 1 рішення 31 сесії міської ради п’ятого скликання від 
17 вересня 2010р., виклавши його в такій редакції: 
Дозволити фінансово – господарському відділу міської ради / Кіктєва І.Л./ 
списати з балансу міської ради об’єкти нерухомості розташовані за адресою:  
м. Корюківка, вул. Бульварна,6, які належать до міської комунальної власності і 
використовувались для потреб колишньої ЗОШ І – ІІ ступенів  
№ 2,  а саме: 
 

- хлів, балансова вартість 616 грн., інв.№10310218, знос 100%; 
 
- льох, балансова вартість 718 грн., інв.№10310220, знос 100% 

 
 
Міський голова                                                            І.В.Матюха 
 



                                                                
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

Корюківський район 
 Чернігівська область 

Восьма сесія шостого  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

1 грудня 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  Земельним Кодексом 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:   
 
- Фесько Марії Тихонівні – орієнтовним розміром  0,10 га по вул. Колгоспна, 
36, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Колгоспна,36. 
- Більченко Ганні Миколаївні – орієнтовним розміром  0,10 га по вул. 
Братчикова, 71, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. 
Братчикова, 71. 
- Милейку Олексію Андрійовичу  – орієнтовним розміром  0,06 га по ІІ пров. 
Садової,5в, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, ІІ пров. 
Садової,5в. 
- Милейко Ользі Олексіївні  –розміром  0,10 га, кадастровий номер – 
7422410100:01:001:0898, по вул.. Кірова,77, м. Корюківка. Зареєстрована за 
адресою: м. Корюківка, вул. Індустріальна, 21,кв.1. 
- Лавицькому Миколі Федоровичу – орієнтовним розміром до 0,10 га по вул. 
Ткаченко,6, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. 
Ткаченко,6. 



- Товстоногу Сергію Миколайовичу – розміром  0,0874 га, кадастровий номер – 
7422410100:01:002:0993, по 3 пров. Л.Українки, 6, м. Корюківка. 
Зареєстрований за адресою: с. Стольне, Менського району, вул. Жовтнева,58. 
- Кравченко Анні Володимирівні – орієнтовним розміром   0,06 га по вул. 
Корнієвського, 7, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. 
Корнієвського,7.                                                                                                                     
- Хоменку Михайлу Іллічу – орієнтовним розміром 0,10 га по вул.  
Кошового, 111, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,  
вул. Кошового,111.                                                                                                                
- Савченко Олені Дмитрівні – орієнтовним розміром 0,10 га по вул. Вокзальна, 
92, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, 92.            
- Фареник Наталії Михайлівні – орієнтовним розміром 0,06 га по вул. Весняна, 
11, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Весняна, 11.               
- Юдаковій Валентині Луківні – орієнтовним розміром 0,06 га по вул. Калініна, 
13, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Калініна, 13.               
- Прядун Тамарі Іванівні – орієнтовним розміром 0,10 га по вул. Куйбишева, 15, 
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Куйбишева,15.                 
- Єрмоленко Ользі Прохорівні – орієнтовним розміром до 0,10 га по вул. Воїнів 
Інтернаціоналістів,24, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:  
с. Перелюб, Корюківського району. 
- Янченку Анатолію Володимировичу – орієнтовним розміром  до 0,10 га по 
вул. Першотравнева, 34, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:  
м. Корюківка, вул. Першотравнева, 34.                                                                                
- Скрипці Світлані Анатоліївні – орієнтовним розміром 0,06 га по вул. 
Червонохутірська, 37, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, 
вул. Червонохутірська, 37. 
- Федорук Віктору Володимировичу – орієнтовним розміром до 0,10 га по  
2 пров. Садової, 1д, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,  
2 пров. Садової, 1д.                                                                                                                 
- Погребцю Сергію Михайловичу, Погребець Олені Михайлівні, Погребцю 
Владиславу Сергійовичу орієнтовним розміром   0,10 га  по вул.. Вокзальна,30, 
у спільну сумісну власність. Зареєстровані за адресою: 
м. Корюківка, вул.. Вокзальна,30. 
- Погуляю Віктору Олександровичу – орієнтовним розміром до 0,10 га по вул. 
Сонячна,1, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. 
Бібліотечна,8, кв.4.      
                                                                                                                                                  
  - для ведення особистого селянського господарства: 
- Сапранович Людмилі Михайлівні –  орієнтовним розміром  0,17 га по вул. 
Трудова, 2, с. Трудовик. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. 
Бульварна,15, кв.2. 
- Дудар Катерині Федотівні –  орієнтовним розміром  0,40 га по вул. Шкільна, 3, 
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Шкільна,3, м. 
Корюківка. 
- Хоменку Михайлу Іллічу – орієнтовним розміром 0,12 га по вул.  



Кошового, 111, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,  
вул. Кошового, 111.   
                                                                                                                                                  
  - для обслуговування гаражного будівництва:              
- Гиричу Анатолію Борисовичу - орієнтовним розміром до  0,0030 га по вул.   
Франка - Кошового. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка, 
42, кв.32.    
 
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:  
-  Окуску Володимиру Володимировичу - орієнтовним розміром 0,10 га по вул. 
Б.Хмельницького,6, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. 
Центральна,20, с. Верхолісся, Корюківського району. 
 -  Рачек Анатолію Євгеновичу - орієнтовним розміром 0,10 га по вул. 
Б.Хмельницького,8, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул.  
Спортивна,12, кв.1, м. Корюківка. 
-  Макаренко Ірині Петрівні - орієнтовним розміром 0,10 га по І пров. 
Л.Українки,2а, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Горького,28, 
 м. Корюківка. 
-  Кир’ян Тетяні Григорівні  - орієнтовним розміром 0,10 га по вул. 
Г.Костюк,35а, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Шевченка,48, кв.10, 
м.Корюківка 
-  Малишу Дмитру Леонідовичу  - орієнтовним розміром 0,10 га по вул. 
Г.Костюк, 35б, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Радянська,1, кв.3, 
м.Корюківка 
-  Гаврюшу Дмитру Михайловичу  - орієнтовним розміром до 0,10 га по вул. 
Вокзальна,24а, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: пров. Вокзальний,1, 
м.Корюківка 
-  Панюкову Олександру Валерійовичу  - орієнтовним розміром 0,10 га по пров. 
К.Костюк,1а, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Франка,26, м. 
Корюківка 
-  Матюсі Олексію Олеговичу  - орієнтовним розміром 0,10 га по пров. 
Г.Костюк,1б, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Колгоспна,6, кв.14, 
м.Корюківка. 
-  Бабичу Миколі Миколайовичу  - орієнтовним розміром 0,10 га по вул.  
8 Березня,101а, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Горького,3, 
м.Корюківка. 
-  Гончаренко Олені Михайлівні - орієнтовним розміром 0,10 га по вул. 
Суворова,12, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Суворова,12 
м. Корюківка. 
 
- для будівництва індивідуальних гаражів: 



-  Доропію Сергію Леонідовичу  - орієнтовним розміром 0,0025 га по вул. 
Шевченка,79а, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Шевченка,75, 
кв.10, м.Корюківка 
-  Бадюлі Петру Івановичу  - орієнтовним розміром 0,0025 га по вул. 
Шевченка,79б, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Бульварна,15а, 
кв.10, м.Корюківка 
-  Губенку Олексію Анатолійовичу  - орієнтовним розміром 0,0025 га по вул. 
Шевченка,79в, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Бульварна,3, кв.1, 
м.Корюківка 
-  Михальченку Віктору Олексійовичу  - орієнтовним розміром 0,0025 га по вул. 
Шевченка,79г, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Бульварна,11, 
кв.2, м.Корюківка 
-  Боковенко Наталії Федорівні  - орієнтовним розміром 0,0025 га по вул. 
Шевченка,79д, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Шевченка,52, 
кв.49, м.Корюківка 
-  Титенку В’ячеславу Анатолійовичу  - орієнтовним розміром 0,0025 га по вул. 
Шевченка,79е, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. К.Маркса,1  
кв.85, м.Корюківка 
-  Кугук  Ірині Леонідівні  - орієнтовним розміром 0,0025 га по вул. 
Шевченка,79є, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Шевченка,76, 
кв.45, м.Корюківка 
-  Лашину Олександру Павловичу  - орієнтовним розміром 0,0025 га по вул. 
Шевченка,79ж, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Шевченка,75, 
кв.6, м.Корюківка 
-  Штиковій Тетяні Станіславівні  - орієнтовним розміром 0,0025 га по вул. 
Шевченка,79з, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Шевченка,76, 
кв.33, м.Корюківка 
- для ведення особистого селянського господарства: 
- Савченко Олені Дмитрівні – орієнтовним розміром 0,15 га по вул. Вокзальна, 
92, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, 92.    
-  Гончаренко Олені Михайлівні - орієнтовним розміром до 0,10 га по вул. 
Суворова,12, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Суворова,12, 
м.Корюківка.    
                                                                                                                                                 
3. 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:  
- Мойсієнку Михайлу Олексійовичу, зареєстрований за адресою:  
м. Корюківка, 1 пров. Колгоспної,12., Мойсієнку Володимиру Олексійовичу, 
зареєстрований за адресою:м. Корюківка, вул. Лісна,2  - орієнтовним розміром  
0,10 га  по вул. Піонерська, 39, м. Корюківка у спільну сумісну оренду. 
 



4. Дати дозвіл Миснику Віталію Миколайовичу на виготовлення технічного 
звіту для надання  земельної ділянки в оренду на підставі договору купівлі – 
продажу нежитлової будівлі від 23 вересня 2011р. загальною площею 1464 м2, 
яка знаходилась в оренді у Корюківської районної спілки споживчих товариств. 
Земельна ділянка розташована по вул. Дудко,39а, м. Корюківка. Кадастровий 
номер земельної ділянки – 7422410100:01:003:0788. 
 
5. Надати дозвіл Мураю Сергію Петровичу на виготовлення документації 
(матеріалів) щодо визначення  розміру частки в спільному користуванні 
земельною ділянкою, на якій знаходиться  багатоповерховий будинок, для 
обслуговування нежилого приміщення – магазину по вул. Шевченка,79 кв.4 .   
 
6. Внести уточнення в п.1 рішення четвертої сесії Корюківської міської ради 
шостого скликання   від 22 березня 2011р.  ”Про  дозвіл на виготовлення 
проектно – технічної документації на земельні ділянки" в частині для   
обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і споруд та для 
ведення особистого селянського господарства слід читати:  
Соколову Леоніду Вікторовичу – по вул. Нова,1а, замість Нова,1. 
 
7. Внести зміну  в п.4 рішення двадцять дев'ятої  сесії Корюківської міської 
ради п’ятого  скликання   від 28 травня 2010.  ”Про  дозвіл на виготовлення 
проектно – технічної документації на земельні ділянки" в частині   надання 
дозволу на розробку проекту відведення  земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства для передачі їх безоплатно у власність 
слід читати:  
Грищенку Андрію Івановичу та Грищенко Марині Геннадіївні - орієнтовним 
розміром  0,09 га замість 0,05 га по вул. Бульварна, 44 у спільну сумісну 
власність. Зареєстровані: м. Корюківка, вул. Бульварна, 44. 
 
8. Внести зміни  в п.1 рішення 7 сесії Корюківської міської ради шостого 
скликання від 18.10.2011р. «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 земельні ділянки  Биші Сергію Ананійовичу та 
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   орієнтовним  розміром  0,10 га, замість 0,06 
га  та для ведення особистого селянського господарства площею 0,05га замість 
0,09 га по вул. Кошового, 41-В, м. Корюківка.  
  
9. Внести зміни  в п.2 рішення 7 сесії Корюківської міської ради шостого 
скликання від 18.10.2011р. «Про дозвіл на виготовлення проектно - технічної 
документації  на земельні ділянки» в частині надання дозволу на розробку  
проекту  землеустрою щодо відведення земельних ділянок, для передачі їх 



безоплатно у власність громадянам для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд  та дати дозвіл на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  щодо складання документів, що  
посвідчують право власності громадянам: 
- Хоменку Юрію Борисовичу – орієнтовним  розміром  0,10 га по вул. 
Мічуріна,11, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. 
Мічуріна,11. 
- Сидоренко Олені Юріївні – орієнтовним  розміром до 0,10 га по вул. 
Мічуріна,40, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. 
Мічуріна,40. 
- Некрашевичу Михайлу Васильовичу – орієнтовним  розміром до 0,10 га по 
вул. Першотравнева,11, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:  
м. Корюківка, вул. Першотравнева,11. 
- Менській Антоніні Афанасіївні – орієнтовним  розміром  0,10 га по вул. 
Петровського,25, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. 
Шевченка,76,кв.53. 
 
10. Внести зміни  в п.3 рішення 7 сесії Корюківської міської ради шостого 
скликання від 18.10.2011р. «Про дозвіл на виготовлення проектно - технічної 
документації  на земельні ділянки» в частині надання дозволу на розробку  
проекту  землеустрою щодо відведення земельних ділянок для  надання їх в 
оренду  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  та дати дозвіл Гончаренку Анатолію Павловичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою  щодо складання 
документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку. 
 
11. Відмінити п.4 рішення 19 сесії Корюківської міської ради  5 скликання «Про  
дозвіл на виготовлення  проектно - технічної документації на земельні ділянки» 
від 18.07.2008 р. в  частині надання дозволу на розробку проекту відведення 
земельних ділянок для надання їх безоплатно у власність з резервного фонду 
міської ради  для будівництва житлового будинку, господарських будівель і 
споруд : 
- Рачеку Анатолію Євгеновичу - площею до 0,10  га по пров. Г.Костюк ,1а.    
- Окуску Володимиру Володимировичу - площею до 0,10 га по провулку  
Г.Костюк, 1-б. 
     
12. 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. 
13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 
 
Міський голова                                                                           І.В.Матюха 



                                                               
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

Корюківський район 
 Чернігівська область 

Восьма сесія шостого  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

1 грудня 2011 року                                                            
 
Про дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних  
ділянки для будівництва інженерних мереж 
 
 
      Розглянувши заяву Купрієнка Л.М., Борисенка В.П, заслухавши висновки 
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин , архітектури, 
будівництва, керуючись ч.2 ст. 134 Земельного Кодексу України,ст. 12 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»  
 
                                                    міська рада в и р і ш и л а : 
 
   1.  Дати дозвіл суб’єкту підприємницької діяльності - фізичній особі 
Купрієнку Леоніду Миколайовичу, який є представником кооперативу 
«Струмок» по вул. Індустріальній, на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду  на період будівництва водопроводу по 
вул. Індустріальній, пров. Індустріальний , вул. Озерна  в  
м. Корюківка, Чернігівської області. 
 
  2.  Дати дозвіл фізичній особі Борисенку Володимиру Петровичу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду  на період будівництва газопроводу по І пров. Л.Українки – з № 33 по №  
37  в м. Корюківка, Чернігівської області. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 
 
 Міський голова                                                                                   І.В.Матюха 
 



                                                                     
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА 

Корюківський    район 
Чернігівська    область 

Восьма  сесія  шостого   скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

1 грудня  2011 року  
                                                                      
Про   затвердження звіту про виконання  
бюджету Корюківською міською радою  
за 9 місяців 2011 року 
 
   Розглянувши рішення виконкому від 15.11.11 № 260 «Про звіт про виконання 
бюджету Корюківською міською радою за 9 місяців 2011 року» 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 
                                            міська рада в и р і ш и л а: 
 
   Затвердити звіт про виконання бюджету міською радою за 9 місяців 2011 року: 
 
- по доходах у сумі 7 090 422 грн., в тому числі по доходах загального фонду  
міського бюджету в сумі 4 928 664 грн. та спеціального фонду міського бюджету в 
сумі 2 161 758 грн. (додаток 1); 
 
- по  видатках  у  сумі  6 206 185 грн.,  в  тому  числі  по  видатках  загального 
фонду міського бюджету в сумі 4 555 498 грн. та спеціального фонду бюджету в 
сумі 1 650 687 грн. (додаток 2). 

 
    
 Міський голова                                                                    І. В. Матюха 
 



  
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

Восьма  сесія шостого  скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

1 грудня   2011 року  
 
Про затвердження мінімальної ставки 
 орендного платежу за нерухоме майно 
 
 
 

     Розглянувши  звернення Державної податкової інспекції в Корюківському 
районі та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
планування, соціально – економічного, культурного розвитку міста, бюджету, 
фінансів, обліку та цін, керуючись підпунктом 170.12 пункту 170.1 ст.170 
Податкового кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України № 1253 
від 29 грудня 2010 року « Про затвердження методики визначення мінімальної 
суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, 
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

1. Затвердити мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного 
метра нерухомості на 2012 рік в таких розмірах: 

 
 

Функціональне 
призначення  

Комерційна 
діяльність грн. м2 

Виробнича 
діяльність грн. м2 

Некомерційна 
діяльність грн. м2 
 

Вартість за 
місяць 

24,00 18,0 12,0 

 
2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2012 року. 

 
 
Міський голова                                                            І.В.Матюха 
 



    
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

Восьма  сесія   шостого   скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
1 грудня  2011 року                                                           
 
Про затвердження місця розташування  
земельної ділянки для продажу її на 
конкурентних засадах та виготовлення 
документації необхідної для продажу   
 

 Заслухавши інформацію секретаря ради Малиша Л.В.,  керуючись 
Земельним Кодексом  України , Конституцією України, Законом України  
« Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада вирішила : 
 

1. Затвердити земельну ділянку несільськогосподарського призначення 
вільну від забудови, для продажу її на конкурентних засадах для будівництва 
адміністративних приміщень  по вул. Бульварна,13б - орієнтовною площею до 
0,01 га. 
 
    2. Доручити виконкому міської ради підготувати матеріали, необхідні для 
продажу земельних ділянок на конкурентних засадах / аукціон/ по вул. 
Бульварна,13б. 
 
    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва.  
 
Міський голова                                                                       І. В. Матюха 
 



  
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

Восьма  сесія шостого  скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

1 грудня   2011 року  
Про надання дозволу на продовження   
договорів оренди майна міської комунальної  
власності та встановлення орендної плати 
 
   Розглянувши звернення центру поштового зв’язку № 4 ЧД УДППЗ 
«Укрпошта», релігійної громади УПЦ Свято – Іоанно – Богословської парафії, 
приватного підприємства «ТОРГ – СВ» та ПОГ « Південно – східного козацтва 
«Безпека Січ» щодо продовження дії договорів оренди майна міської 
комунальної та надання пільг по сплаті орендної плати, враховуючи 
рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, соціально – 
економічного, культурного розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін, 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 
1. Продовжити термін дії договору оренди частини нежитлового приміщення 
по вул. Дудко,64 м. Корюківка від 30 травня 2007 року, укладеного з центром 
поштового зв`язку № 4 ЧД УДППЗ «Укрпошта» на наступний період з 1 січня 
по 31 грудня 2012 року. 
1.1. Надати центру поштового зв’язку № 4 ЧД УДППЗ «Укрпошта» пільгу на 
2012 рік по сплаті орендної плати за оренду приміщення площею 26,75 м2  
міської комунальної власності за адресою вул. Дудка,64 та встановити розмір 
плати в сумі одна гривня на рік. 
 
2. Продовжити термін дії договору оренди частини нежитлового приміщення 
по вул. Дудко,64 м. Корюківка, від 1 грудня 2006 рок, укладеного з релігійною 
громадою УПЦ Свято – Іоанно – Богословської парафії м. Корюківка на 
наступний період з 1 січня по 31 грудня 2012 року. 
2.1. Надати релігійній громаді УПЦ Свято – Іоанно – Богословської парафії 
пільгу на 2012 рік по сплаті орендної плати за оренду приміщення площею 61,3 
м2  міської комунальної власності за адресою вул. Дудка,64 та встановити 
орендну плату в розмірі 10 відсотків від розрахованої вартості згідно договору 
оренди приміщення. 



3. Продовжити термін дії договору оренди майна міської комунальної власності 
по вулиці Вокзальна,5 – А м. Корюківка, укладеного з ПП «Торг – СВ» на 
наступний період з 1 січня по 31 грудня 2012 року. 
3.1. Надати ПП «Торг – СВ» пільгу на 2012 рік по сплаті орендної плати за 
оренду майна  міської комунальної власності по вулиці Вокзальна,5 – А та 
встановити орендну плату  у розмірі 75% від розрахованої вартості. 
 
4. Враховуючи, що орендар малих архітектурних форм ПОГ « Південно – 
східного козацтва «Безпека Січ» не здійснює підприємницької діяльності в 
орендованих приміщеннях по вул. Вокзальній в парку за автостанцією, надати 
пільгу по орендній платі ПОГ « Південно – східного козацтва «Безпека Січ» та 
встановити орендну плату в розмірі 10% від розрахованої вартості  на термін з 
1 жовтня 2011 р. по 1 квітня 2012 року. 
 
5. Фінансово – господарському відділу Корюківської міської ради  
( Кіктєва І.Л. ) забезпечити укладення додаткових угод до договорів оренди 
майна міської комунальної власності із користувачами згідно вимог чинного 
законодавства. 
 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 
з питань планування, соціально – економічного, культурного розвитку міста, 
бюджету, фінансів, обліку та цін 
 

 
 

Міський голова                                                          І.В. Матюха 
 



                                                                
            

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

Корюківський район 
 Чернігівська область 

Восьма сесія  шостого  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
1 грудня  2011 року 
 
Про надання земельних  
ділянок в оренду 
 

    Розглянувши заяви громадян 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання договору 
оренди на земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Розумій Марії Дмитрівні 
по І пров. Перемоги,12, м. Корюківка. 
1.1. Надати гр. Розумій Марії Дмитрівні земельну ділянку площею 0,0621 га, 
кадастровий номер 7422410100:01:001:0901 в оренду для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд терміном на 1 
(один) рік за адресою: м. Корюківка,  І пров. Перемоги, 12. 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 оренди на земельну 
ділянку гр. Стецю Олегу Васильовичу площею 0,1000 га для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) по вул. Комсомольська,5, м. Корюківка.  
2.1. Надати гр. Стецю Олегу Васильовичу земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий номер 7422410100:01:002:1035 в оренду для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд терміном на 1 
(один) рік за адресою: м. Корюківка,  вул. Комсомольська,5. Встановити орендну 
плату у 3 (трикратному) розмірі ставки земельного податку. Оформити договір 
оренди у встановленому законом порядку. 



 
 
3.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, 
що посвідчують право на спільну сумісну оренду без виділення часток в натурі   
(на місцевості) на земельну ділянку для будівництва та  обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Нікітенко Марії 
Борисівні, Близнюк Світлані Миколаївні, Лойченко Наталії Борисівні по  
вул. Куйбишева,50, м. Корюківка.  
3.1. Надати гр. Нікітенко Марії Борисівні, Близнюк Світлані Миколаївні, Лойченко 
Наталії Борисівні земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер 
7422410100:01:003:0847 в спільну сумісну оренду для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд терміном на 6 
(шість) місяців за адресою: м. Корюківка,  вул. Куйбишева,50. Встановити орендну 
плату у 3 (трикратному) розмірі ставки земельного податку. Оформити договір 
оренди у встановленому законом порядку. 
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 
 
 
 
Міський голова                                                                            І. В. Матюха 

 



  
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

Восьма  сесія шостого  скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

1 грудня   2011 року  
 
Про надання пільги по орендній платі 
ВАТ «Облтеплокомуненерго» 
 
 
    Розглянувши клопотання ВАТ «Облтеплокомуненерго» про надання пільги 
щодо орендної плати за договором  оренди цілісного майнового комплексу № 
478 від 01.06.2003 р.,як орендареві об’єкту, функціонування якого має важливе 
соціальне значення, керуючись ст. 26 Закону України  
« Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України « Про оренду 
державного та комунального майна», 

 
міська рада в и р і ш и л а: 

 
    Надати ВАТ «Облтеплокомуненерго», як орендареві об’єкту, 
функціонування якого має важливе соціальне значення,  пільгу з орендної 
плати  на 2012 рік, що сплачується згідно  договору оренди цілісного 
майнового комплексу № 478 від 1 червня  2003 року, встановивши пільговий 
розмір орендної ставки 20% від вартості розрахованої орендної плати.  
 
 
Міський голова                                                                         І.В.Матюха 
 



 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

Восьма  сесія шостого  скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
1 грудня   2011 року  
 
Про недоцільність проведення  
нормативної грошової оцінки по 
 с.Лебіддю Корюківської міської ради 
 
 
    В зв’язку  з тим, що в с. Ледіддя  Корюківської міської ради відсутнє 
населення, газопостачання, водопостачання, електропостачання, дороги з 
твердим покриттям та не діють об’єкти соціально – культурного та побутового 
призначення 
 

міська рада  в и р і ш и л а: 
 

  1. Вважати  недоцільним проведення нормативної грошової оцінки по 
 с.Лебіддя  Корюкііської міської ради 
 
 
 
Міський голова                                                            І.В.Матюха 



  
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

Восьма  сесія шостого  скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
1 грудня   2011 року  
 
Про передачу автомобіля 
 
 
   В зв’язку з реорганізацією МКП «Промінь» Корюківської міської ради, 
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. Передати з балансу міської ради в господарське відання та до статутного 
фонду Корюківської ЖЕК автомобіль САЗ – 3507, реєстраційний номер 6592 
ЧНО, 1990 року випуску. 
 
    2. Корюківській ЖЕК / Полях М.Ф./ забезпечити прийняття автомобіля та 
його державну реєстрацію згідно вимог чинного законодавства.  
    Вищезазначені заходи здійснити за рахунок коштів підприємства. 
 
 
Міський голова                                                            І.В.Матюха 
 



  
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

Восьма   сесія шостого  скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

1 грудня   2011 року  
 
Про план діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2012 рік 
 
 
   Керуючись ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності» та ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

Затвердити план діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2012 рік. 

 
 

 
№\п 

 
Вид проекту 

 
Назва проекту 

 

 
Мета прийняття 

 

 
Термін 

підготовки 

 
Розробник 
проекту 

1 Рішення 
виконкому 
Корюківської 
міської ради 
 
 

Про погодження 
тарифів на послуги з 
централізованого опалення та 
підігріву води по ВАТ 
«Облтеплокомуненерго» 

Оптимізація 
тарифів на 
послуги 
населенню на 
виробництво, 
транспортування 
та постачання 
теплової енергії 

Січень – 
березень 

ВАТ 
«Облтепло 

комуненерго» 

2 Рішення 
виконкому 
Корюківської 
міської ради 
 

Про затвердження тарифу на 
послуги з утримання будинків 
та прибудинкових територій, 
які надає Корюківська ЖЕК 

Оптимізація тарифу 
на послуги з 
утримання будинків 
та прибудинкових 
територій 
 

Січень – 
березень 

Корюківська 
ЖЕК 

3 Рішення 
виконкому 
Корюківської 
міської ради 

Про затвердження тарифів    на 
послуги з водопостачання  та 
водовідведення, які надає КП 
«Короківкаводоканал» 

Оптимізація тарифів    
на послуги з 
водопостачання  та 
водовідведення 

Січень – 
березень 

КП 
«Короківка 
водоканал» 



  
 

4 Рішення 
виконкому 
Корюківської 
міської ради 
 
 

Про погодження 
тарифів на послуги з 
централізованого опалення та 
підігріву води по ВАТ 
«Облтеплокомуненерго» 

Оптимізація 
тарифів на 
послуги 
населенню на 
виробництво, 
транспортування 
та постачання 
теплової енергії 

Квітень – 
червень 

ВАТ 
«Облтепло 

комуненерго» 

5 Рішення 
виконкому 
Корюківської 
міської ради 

Про затвердження 
тарифу на послуги з 
вивезення твердих 
побутових відходів, які 
надаються Корюківською ЖЕК 

Оптимізація 
тарифів на 
послуги  з 
вивезення твердих 
побутових відходів 

Квітень - 
липень 

Корюківська 
ЖЕК 

6 Рішення 
виконкому 
Корюківської 
міської ради 
 
 

Про погодження 
тарифів на послуги з 
централізованого опалення та 
підігріву води по ВАТ 
«Облтеплокомуненерго» 

Оптимізація 
тарифів на 
послуги 
населенню на 
виробництво, 
транспортування 
та постачання 
теплової енергії 

Липень – 
вересень 

ВАТ 
«Облтепло 

комуненерго» 

7 Рішення 
виконкому 
Корюківської 
міської ради 

Про тарифи на 
перевезення пасажирів 
на міських автобусних 
маршрутах 

Оптимізація 
тарифів на 
послуги  з 
перевезення 

Серпень - 
вересень 

Корюківське 
АТП 17445 

8 Рішення 
виконкому 
Корюківської 
міської ради 

Про затвердження 
тарифів на послуги з 
водопостачання та 
водовідведеиня, які надаються 
МКП «Корюківкаводоканал» 

Оптимізація 
тарифів на 
послуги 
водопостачання 
та 
водовідведення 

Вересень -  
листопад 

МКП 
«Корюківка 
водоканал». 

9 Рішення 
виконкому 
Корюківської 
міської ради 
 
 

Про погодження 
тарифів на послуги з 
централізованого опалення та 
підігріву води по ВАТ 
«Облтеплокомуненерго» 

Оптимізація 
тарифів на 
послуги 
населенню на 
виробництво, 
транспортування 
та постачання 
теплової енергії 

Листопад – 
грудень 

ВАТ 
«Облтепло 

комуненерго» 

10 Рішення 
виконкому 
Корюківської 
міської ради 
 

Про затвердження тарифу на 
послуги з утримання будинків 
та прибудинкових територій, 
які надає Корюківська ЖЕК 

Оптимізація тарифу 
на послуги з 
утримання будинків 
та прибудинкових 
територій 
 

Жовтень –  
грудень 

Корюківська 
ЖЕК 

 
2. Рішення набуває чинності після оприлюднення в районній газеті «Маяк». 
 
Міський голова                                                                         І.В.Матюха 
 



                                                                
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

Корюківський район 
 Чернігівська область 

Восьма сесія шостого  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
1 грудня  2011 року   
                                                         
Про поновлення та  
розірвання договорів оренди 
  
   Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб, 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  фізичний особі – підприємцю Єременку Сергію Миколайовичу  
на поновлення договору оренди земельної ділянки  від 25 листопада 2004  року  
площею 1995 м2 , кадастровий номер -7422410100:01:001:0093, за адресою: м. 
Корюківка  вул.  Г.Костюк, 20 на наступний термін - строком на 7 ( сім ) років. 
 
2. В зв’язку з продажем об’єкту незавершеного будівництва житлового будинку 
з надвірними будівлями розірвати договір оренди земельної ділянки від 23 
грудня.2010 р. на площу 874 м2  по ІІІ пров. Л.Українки, 6 ,кадастровий номер - 
7422410100:01:002:0993, укладений з територіальною громадою міста,  селища 
та сіл  Корюківського району в особі Корюківської районної ради, 
представником якої є  відділ  з управління комунальним майном Корюківської 
районної ради з 1 листопада 2011 р.        
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 
 
 
Міський голова                                                                                І. В. Матюха 
 



                                                                
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА              

Корюківський район 
Чернігівська область 

Восьма сесія  шостого  скликання 
                                                             Р І Ш Е Н Н Я       
                               
1 грудня 2011 року    
                                                        
Про приватизацію 
земельних ділянок 
 
      Розглянувши заяви  громадян  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 складання документів, 
що посвідчують право власності на земельну ділянку для  гаражного будівництва 
гр. Терещенку Євгену Панасовичу за адресою: м. Корюківка, вул. Кошового, 
гараж № 8. 
 1.1. Передати  Терещенку Євгену Панасовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку  площею 0,0029 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:1052, для 
індивідуального гаражного будівництва по вул. Кошового, гараж № 8, 
м.Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. Пролетарська,5. 
ідентифікаційний номер –1973415935. 
2.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо виготовлення 
правовстановлюючих документів, що посвідчують право власності на земельні 
ділянки гр. Ісаченку Олександру Миколайовичу площею 0,1000 га для будівництва 
та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка)  та 0,0423 га для ведення особистого селянського господарства  по вул. 
Калініна,11, м. Корюківка.  
2.1. Передати  Ісаченку Олександру Миколайовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 



7422410100:01:003:0834 та 0,0423 га для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер 7422410100:01:003:0835  по вул. Калініна,11,  
м. Корюківка. Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Калініна,11, 
ідентифікаційний номер –2295415732. 
3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання державних 
актів на право власності на земельні ділянки для будівництва та  обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  та для 
ведення особистого селянського господарства Зайцеву Геннадію Григоровичу по 
вул. Гагаріна, 24, м. Корюківка.  
3.1. Внести уточнення  в рішення  20 сесії Корюківської міської ради 22 скликання 
«Про  приватизацію земельних ділянок» від 26.03.1997р в частині надання дозволу 
на приватизацію земельних ділянок Зайцеву Г.Г. та передати  Зайцеву Геннадію 
Григоровичу безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,10 га для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
кадастровий номер 7422410100:01:003:0830 та 0,0817га замість 0,08 га, для 
ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 
7422410100:01:003:0831  по вул. Гагаріна, 24, м. Корюківка. Зареєстрований за  
адресою: м. Корюківка, вул. Гагаріна, 24, ідентифікаційний номер –2527806595. 
4.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо виготовлення 
правовстановлюючих документів, що посвідчують право спільної сумісної 
власності на земельну ділянку гр. Грищенку Андрію Івановичу та Грищенко 
Марині Геннадіївні площею 0,0600 га для будівництва та  обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. 
Бульварна,44, м. Корюківка.  
4.1. Передати  Грищенку Андрію Івановичу та Грищенко Марині Геннадіївні 
безоплатно у спільну сумісну  власність земельну ділянку площею 0,0600 га для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
кадастровий номер 7422410100:01:002:0972 по вул. Бульварна, 44,  
м. Корюківка. Зареєстровані за  адресою: м. Корюківка, вул. Бульварна, 44, 
ідентифікаційні номери відповідно –2785019636 та 2874908686. 
5.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо виготовлення 
правовстановлюючих документів, що посвідчують право власності на земельну 
ділянку гр. Сергієнку Володимиру Олексійовичу площею 0,1000 га для 
будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) по вул. Кірова,225, м. Корюківка.  
5.1. Передати  Сергієнку Володимиру Олексійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 
7422410100:01:001:0899 по вул. Кірова, 225, м. Корюківка. Зареєстрований за  
адресою: м. Корюківка, вул. Франка,5а кв.8, ідентифікаційні номер  –1876710415. 
6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання державного 
акту на право власності на земельні ділянки для будівництва та  обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  та для 
ведення особистого селянського господарства Чубарі Ірині Геннадіївні по вул. 
Куйбишева,34, м. Корюківка.  



6.1. Передати  Чубарі Ірині Геннадіївні безоплатно у власність земельні ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер 7422410100:01:003:0832 та 
0,2409 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 
7422410100:01:003:0833, по вул. Куйбишева,34, м. Корюківка. Зареєстрована за 
адресою: м.Корюківка, вул. Куйбишева,34, ідентифікаційний номер –2733412142. 
7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання державних 
актів на право власності на земельні ділянки для будівництва та  обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, Потапенко Галині Захарівні по 
пров. Індустріальному,8, м. Корюківка.  
7.1. Передати  Потапенко Галині Захарівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер 7422410100:01:003:0843 та 
0,0933 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 
7422410100:01:003:0844 по пров. Індустріальному,8, м. Корюківка. Зареєстрована 
за  адресою: м. Корюківка, пров. Індустріальний ,8, ідентифікаційний номер –
1231903802.                                                                                                                                  
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) Грищенко 
Ірині Олександрівні по вул. Стржалковського,4,  
м. Корюківка.  
8.1. Передати  Грищенко Ірині Олександрівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер 7422410100:01:003:0845  по 
вул. Стржалковського, 4, м. Корюківка. Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, 
вул. Садова, 49-б, ідентифікаційний номер –2512206883. 
9. 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) Рудому 
Лаврентію Пантелійовичу по вул. Перемоги,30, м. Корюківка.  
9.1. Передати  Рудому Лаврентію Пантелійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер 7422410100:01:001:0910  по 
вул. Перемоги, 30, м. Корюківка. Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. 
Перемоги, 30, ідентифікаційний номер –1663805699. 
10.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо виготовлення   
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку площею 0,0747 
га для будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Камишній Людмилі Леонідівні  по вул. Осіння,40, м. 
Корюківка.  
10.1. Передати  Камишній Людмилі Леонідівні  безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0747 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, 



господарських будівель та споруд, кадастровий номер 7422410100:01:001:0915 по 
вул. Осіння,40, м. Корюківка. Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, 
 вул. Осіння,40, ідентифікаційний номер  –2262309168. 
11.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) Мілешко 
Ользі Іванівні по вул. Б.Хмельницького,7, м. Корюківка.  
11.1. Передати  Мілешко Ользі Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель та споруд, кадастровий номер 7422410100:01:001:0914    
по вул. Б.Хмельницького,7, м. Корюківка. Зареєстрована за  адресою:  
м. Корюківка, вул. Б.Хмельницького,7, ідентифікаційний номер –1822809440.  
12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання державного 
акту на право власності на земельні ділянки для будівництва та  обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  та для 
ведення особистого селянського господарства Денисенко Ірині Олександрівні по 
вул. К.Маркса,52, м. Корюківка.  
12.1. Передати  Денисенко Ірині Олександрівні безоплатно у власність земельні 
ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер 7422410100:01:002:1048 та 
0,0497 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1049, по вул. К.Маркса,52, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. К.Маркса,52, ідентифікаційний номер –2745114224. 
13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
загальною площею 0,0333 га гр. Яворському Олександру Володимировичу для  
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель не наданих у власність або користування в 
межах Корюківської міської ради  по вул. Гарнієра,1, м. Корюківка. 
 13.1. Передати  Яворському Олександру Володимировичу безоплатно у власність  
земельну ділянку площею 0,0333 га  для  будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
7422410100:01:001:0911, по вул. Гарнієра, 1, м. Корюківка. Зареєстрований за 
адресою: м. Корюківка, вул. Гарнієра, 1. 
14. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
загальною площею 0,0623 га гр. Яворському Олександру Володимировичу для  
ведення особистого селянського господарства за рахунок земель не наданих у 
власність або користування в межах Корюківської міської ради  по вул. Гарнієра,1, 
м. Корюківка. 
 14.1. Передати  Яворському Олександру Володимировичу безоплатно у власність  
земельну ділянку площею 0,0623 га  для  ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер 7422410100:01:001:0912, по  
вул. Гарнієра, 1, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,  
вул. Гарнієра, 1. 
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) Бідній 
Анастасії Пилипівні по вул. Суворова,6, м. Корюківка.  
15.1. Передати  Бідній Анастасії Пилипівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель та споруд, кадастровий номер 7422410100:01:003:0846    
по вул. Суворова,6, м. Корюківка. Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, 
вул. Суворова,6, ідентифікаційний номер –0870605289.  
16. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
загальною площею 0,0960 га гр. Стельмаху Сергію Михайловичу для  будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за рахунок земель не наданих у власність або користування в межах 
Корюківської міської ради  по 2 пров. Л.Українки,22, м. Корюківка. 
 16.1. Передати  Стельмаху Сергію Михайловичу безоплатно у власність  земельну 
ділянку площею 0,0960 га  для  будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер 7422410100:01:002:1043, по 2 
пров. Л.Українки,22, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. 
Шевченка,76,кв.49. 
17.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) Капітан 
Світлані Михайлівні по пров. Пушкіна,11, м. Корюківка.  
17.1. Передати  Капітан Світлані Михайлівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0554 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель та споруд, кадастровий номер 7422410100:01:001:0929    
по пров. Пушкіна,11, м. Корюківка. Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. 
Г.Костюк,15, ідентифікаційний номер –2164716384.  
18.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) 
Лук’яненко Любові Іванівні по пров. Горького,17, м. Корюківка.  
18.1. Передати  Лук’яненко Любові Іванівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель та споруд, кадастровий номер 7422410100:01:002:1061    
по пров. Горького,17, м. Корюківка. Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, 
пров. Горького,17, ідентифікаційний номер –2022409823.  
19.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) Юркову 
Анатолію Михайловичу по вул. Незалежності,6, м. Корюківка.  
19.1. Передати  Юркову Анатолію Михайловичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0916 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1072    по вул. Незалежності,6, м. Корюківка. Зареєстрований за  
адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка,48 кв.49, ідентифікаційний номер –
1397307639.  



20. Відмінити п.10 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 площею 0,06 га Фареник  Наталії Михайлівні по 
вул. Весняна,11. 
21. Відмінити рішення, як такі, що втратили чинність: 
- рішення одинадцятої сесії Корюківської міської ради  двадцять другого 
скликання   від 10.12.1996 р. “Про приватизацію земельних ділянок” в частині 
передачі безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,06 га для 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд   Єрмоленку 
Віталію Григоровичу по вул. Корнієвського,7, м. Корюківка. 
   - рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради  двадцять другого скликання   
від 09.02.1998 р. “Про приватизацію земельних ділянок” в частині передачі 
безоплатно у власність Більченку Миколі Федоровичу земельної ділянки площею 
0,10 га для обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд 
по вул.. Братчикова, 71 в зв’язку з оформленням спадщини. 
   - рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради  двадцять другого 
скликання   від 26.12.1997 р. “Про приватизацію земельних ділянок” в частині 
передачі безоплатно у власність Даценко Ніні Архипівні земельної ділянки 
площею 0,06 га для обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і 
споруд по вул.. Червонохутірська, 37 в зв’язку з продажем будинку. 
22. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 
 
 

Міський голова                                                                               І.В Матюха 



                                                                
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

Корюківський район 
 Чернігівська область 

Восьма сесія шостого  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

1 грудня 2011 року                                                            
 
Про припинення права постійного 
користування земельною ділянкою    
 

    Розглянувши заяву Корюківської райспоживспілки та додані матеріали,  
заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 
архітектури, будівництва, керуючись ст.ст.12,142 Земельного Кодексу України, 
ст.26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні» 

 
міська рада  в и р і ш и л а : 

 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 
0,05 га за адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, яка перебувала в 
користуванні на підставі Державного акта на право постійного користування 
землею ЧН від 13 вересня 1995 року  у Корюківського заготівельно – 
виробничого об'єднання «КООПЗАГОТПРОМ» правонаступником якого є 
Корюківська районна спілка споживчих товариств в зв’язку з добровільною 
відмовою. 
 

2.  Зарахувати земельну ділянку площею 0,05 га за адресою м. Корюківка, вул. 
Вокзальна до земель міської ради не наданих у власність та користування. 
 
3.   Доручити відділу Держкомзему в Корюківському районі внести відповідні 
зміни до Державного реєстру прав на земельні ділянки та земельно-облікових 
даних. 
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 
 
  
  

Міський голова                                                                                   І.В.Матюха 
 



                                                                  
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА 

Корюківський    район 
Чернігівська    область 

Восьма   сесія  шостого   скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я                        
 1 грудня   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 спеціального фонду міського бюджету  на    
2011 рік , що утворився  станом  на 01 січня 2011 року: 
 
 
 - по фонду охорони навколишнього середовища на  фінансування  видатків      
по КФК 250380 Інші субвенції в сумі 24,0 тис. грн.   
 
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  
міської ради з питань  планування соціально-економічного, культурного    
розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін. 
 
 
Міський голова                                                                Матюха І.В 
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