
                                               
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

18 квітня 2019 року                      м. Корюківка                                   № 1-23/VІI 

 

Про внесення змін  

до міських Програм 

 

           Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 16 квітня 

2019 року №120 , враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально – економічного та культурного розвитку 

міста та постійної  комісії  міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, відповідно до пункту 23 частини 1 

статті ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила : 

 

1. Внести зміни до Програми розвитку, фінансової підтримки та 

поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської 

ради на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням дванадцятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2017 року «Про внесення змін до 

рішення восьмої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

09.08.2017 року «Про затвердження Програми розвитку, фінансової підтримки 

та поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 

міської ради на 2017-2019 роки», саме: 

 

1.1. Пункт 7 паспорту Програми «Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідний для реалізації Програми за кошти міського бюджету, 2019 рік 

16 700 000 грн.» замінити на «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний 

для реалізації Програми за кошти міського бюджету, 2019 рік 17 900 000 грн.».  

1.2. Розділ 4 Програми «Основні завдання Програми, обсяги та джерела 

фінансування» викласти в новій редакції: «Надання фінансової допомоги та 

здійснення внесків до статутних фондів комунальних підприємств буде 

спрямовано на виконання наступних завдань: 



- придбання матеріалів та обладнання для проведення робіт з підготовки 

житлового фонду комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період; 

- придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпечності 

експлуатації інженерних мереж (мереж водопостачання, водовідведення, 

електропостачання тощо); 

- придбання матеріалів та обладнання для своєчасного гасіння пожеж;  

- забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

- сплата податків, зборів та обов’язкових платежів; 

- придбання технічних засобів, інструментів, спецодягу тощо; 

- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій; 

- капітальний ремонт, ремонт об’єктів та обладнання; 

- зміцнення матеріально-технічної бази підприємств; 

- придбання техніки; 

- придбання основних засобів для проведення невідкладних та аварійних 

робіт, подолання наслідків надзвичайних ситуацій; 

- придбання дороговартісних матеріалів, запчастин для забезпечення 

господарських потреб підприємств; 

- вирішення інших питань господарської діяльності комунальних 

підприємств. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів загального та 

спеціального фонду міського бюджету, за умови затвердження бюджетних 

призначень на її виконання рішенням міської ради про міський бюджет 

(рішенням про внесення змін до міського бюджету) на відповідний рік, згідно з 

розписом міського бюджету. 

 

№ 

п/п 

Назва установи Обсяги фінансування, грн. 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 

1. Корюківська ЖЕК 2 100 000 2 000 000 3 000 000 

2. КП «Корюківкаводоканал» 1 600 000 5 000 000 6 000 000 

3. КП «Благоустрій» 200 000 5 000 000 6 000 000 

3. КП «Наумівка-Сервіс» 10 000 490 000 700 000  

4. КП «Убідьське» 300 000 510 000 2 000 000 

5. КП «Батьківщина» 10 000 500 000 200 000 

 Разом 4 220 000 13 500 000 17 900 000 

 

2. Внести зміни до цільової Програми «Управління майном міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади на 2018-

2020 роки», затвердженої рішенням тринадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 05.03.2018 року, а саме: 

2.1. В пункті 8 паспорту Програми «Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, 1 927 500 грн., в тому 

числі 2018 рік – 730 500 грн.; 2019 рік – 598 500 грн.; 2020 рік – 598 500 грн.» 

замінити на «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 



Програми 4 150 000 грн., в тому числі 2018 рік - 730 000 грн; 2019 рік -               

2 820 000 грн; 2020 рік – 600 000 грн.». 

2.2. У розділі 5 Програми «Фінансування Програми» цифри «1 927 500,00 

грн.» замінити цифрами «4 150 000 грн». 

2.3. Додаток до цільової Програми «Управління майном міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади  на 2018-

2020 роки» викласти в новій редакції, що додається.   

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально – економічного та 

культурного розвитку міста та  постійну  комісію  міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища. 

 

 

  Міський голова                                                                        Р.АХМЕДОВ 

 

 



2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Здійснення обліку майна комунальної 
власності на основі матеріалів 
інвентаризації майна, забезпечення 
контролю за його використанням, 
збереженням; відслідковування його 
руху, проведення або надання дозволу 
на списання, обмін та передачу з 
балансу на баланс комунальних 
підприємств, організацій та установ 
міської ради, яке знаходиться у них на 
правах господарського відання або 
оперативного управління, в 
установленному міською радою 
порядку       

Щороку Корюківська 
міська рада

Міський 
бюджет

Укладання договорів з 
підприємствами, установами 
організаціями про закріплення майна 
комунальної власності (крім об'єктів 
житлового фонду) на правах 
господарського відання або 
оперативного управління на підставі 
рішення міської ради 

Щороку Корюківська 
міська рада

Міський 
бюджет

Формування та ведення єдиного 
реєстру майна комунальної власності

Щороку Корюківська 
міська рада

Міський 
бюджет

Забезпечення захисту 
прав Корюківської 
міської ради в судовому 
порядку

13,0 20,0 20,0

Утриманя майна 
міської комунальної 

власності

Виготовлення   технічної  
документації  (проведення  поточної  
технічної інвентаризації та 
виготовлення технічних паспортів) та 
довідок характеристик нерухомого 
майна міської комунальної власності.      

Щороку Корюківська 
міська рада

Міський 
бюджет

10 10 10 Отримання 
правовстановлюючих 
документів

Витрати на утримання майна міської 
комунальної власності. (капітальні та 
поточні ремонти та поліпшення 
об’єктів) в тому числі:        

320 2300 250

Утримання та зберігання 
майна міської 
комунальної власності в 
належному втані 

ремонт приміщення по вул. 
Вокзальна, 8А з подальшим 
облаштуванням для занять з 
ТАЕКВОН ДО в м.Корюківка 
Чернігівської області

200,0

поточний ремонт покрівлі в 
нежитловій будівлі по вул. Шевченка, 
73 в м.Корюківка, Чернігівська 
область

200,0

капітальний ремонт приміщення під 
молодіжний центр по вул. Вокзальна, 
8А в м.Корюківка Чернігівська 
область

1500,0

ремонт даху нежитлової будівлі по 
вул. Вокзальна, 9 в м.Корюківка 
Чернігівська область 

200,0

реконструкція електромережі в 
нежитловій будівлі по вул. Вокзальна, 
8А в м.Корюківка Чернігівська 
область

200,0

1. Облік майна міської комунальної власності

Усього по розділу 1

Здійснення обліку 
майна комунальної 
власності 

Корюківська 
міська рада

Міський 
бюджет

Додаток 
до Програми управління майном міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади  
 на 2018-2020 роки

Перелік
заходів Програми управління майном міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади                                                                     

                          на 2018-2020 роки

Перелік заходів Програми

Строки
виконан

ня
заходу

Виконавці
Назва

напряму діяльності 
(пріоритетні завдання)

№ Очікувані результати

Орієнтовні
обсяги фінансових 
ресурсів, тис. грн, 

 за роками

Джерела 
фінансування

2. Утримання майна міської комунальної власності

Щороку

13 20 20

Забезпечення належного 
обліку, контролю та 
використання майна 
комунальної власності 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Оплата послуг з підключення 
електрообладнання до мереж електро 
та теплопостачання

Щороку Корюківська 
міська рада

Міський 
бюджет

100 200,0 50

Обов’язкові витрати по утриманню в 
належному стані майна міської 
комунальної власності, яке не 
використовується (отлата 
комунальних послуг, страхування та 
охорона майна)

Щороку Корюківська 
міська рада

200 200 200

630,0 2710,0 510,0

Виготовлення технічної документації 
(проведення поточної технічної 
інвентаризації та виготовлення 
технічних паспортів) об'єктів 
нерухомого майна, що передається в 
оренду міською радою  

Щороку Корюківська 
міська рада

Міський 
бюджет

Замовлення оцінки на об'єкти 
нерухомого майна

Щороку Корюківська 
міська рада

Міський 
бюджет

Забезпечення систематичним 
інформуванням населення про 
передачу об'єктів комунальної 
власності в оренду (оголошення у 
ЗМІ, інформація щодо об'єктів 
комунальної власності, які 
пропонуються для передачі в оренду, 
інформація про результати 
проведення конкурсів на право 
укладання договору оренди майна 
міської комунальної власності )

Щороку Корюківська 
міська рада

Міський 
бюджет

Вчинення виконавчого напису та 
нотаріальне посвідчення 

Щороку Корюківська 
міська рада

Міський 
бюджет

Оплата судового збору для 
забезпечення подання позовів, 
апеляційних, касаційних скарг, заяв 
про перегляд рішень та інших 
процесуальних документів для 
захисту інтересів Корюківської 
міської ради 

Щороку Корюківська 
міська рада

Міський 
бюджет

48,0 40,0 36,0

Приймання у 
комунальну власність 
об'єктів, у тому числі 
об'єктів соціально- 
побутового 
призначення, а також 
будівель, споруд 
приміщень, 
призначених для їх 
обслуговування 

 Щороку Корюківська 
міська рада

Міський
бюджет

Для подальшої передачі 
за договорами оренди, 
що збільшить 
надходження до міського 
бюджету від орендної 
плати

Замовлення оцінки на об'єкти, що 
приймаються у міську комунальну 
власність

Щороку Корюківська 
міська рада

Міський
бюджет

Отримання інформаційних  довідок 
щодо власників будинків, квартир для 
віднесення нерухомого майна до 
категорії "безхазяйного" та прийняття 
об'єктів житлового фонду у  міську 
комунальну власність                                    

Щороку Корюківська 
міська рада

Міський
бюджет

Судовий збір за подання заяв до суду 
про передачу "безхазяйного" майна у 
міську комунальну власність 

Щороку Корюківська 
міська рада

Міський
бюджет

Забезпечить захист прав 
міської ради в судовому 
порядку 

Оформлення 
правовстановлюючих 
документів

Виготовлення технічної документації 
(проведення поточної технічної 
інвентаризації та виготовлення 
технічних паспортів) 

Щороку Корюківська 
міська рада

Міський
бюджет

Отримання 
правовстановлюючих 
документів

15,0 25,0 17,0

                                                                                           4. Приймання майна у міську комунальну власність

Усього по розділу 2

Усього по розділу 3

Забезпечення  
надходження до міського 
бюджету коштів від 
передачі об'єктів 
комунальної власності в 
оренду.                   

Заходи для здійснення 
захисту прав 
Корюківської міської 
ради в орендних 
правовідносинах 

Забезпечить належну 
організацію прийняття у 
міську комунальну 
власність майна, в тому 
числі "безхазяйного" 
майна та об'єктів 
житлового фонду

Усього по розділу 4

3. Оренда майна міської комунальної власності

Приймання у 
комунальну власність 
об'єктів нерухомого 
майна в тому числі, які 
віднесені до категорії 
"безхазяйного" майна: 
об'єктів нерухомого 
майна, зовнішніх 
інженерних мереж, 
об'єктів (елементів) 
благоустрою 

                                     Продовження додатка

48,0

Забезпечення захисту 
прав Корюківської 
міської ради в судовому 
порядку

40,0 36,0

15 25 17

Підготовка об'єктів 
міської комунальної 
власності 
територіальної 
громади для передачі в 
оренду



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Виготовлення технічної документації 
(проведення поточної технічної 
інвентаризації та виготовлення 
технічних паспортів)

Щороку Корюківська 
міська рада

Міський 
бюджет

Проведення незалежної оцінки на 
об'єкти комунальної власності, які 
підлягають відчуженню

Щороку Корюківська 
міська рада

Міський 
бюджет

Укладання угод з посередниками про 
проведення аукціонів з продажу 
об'єктів відчуження в порядку, 
передбаченому чинним 
законодавством України 

Щороку Корюківська 
міська рада

Міський 
бюджет

Забезпечення систематичним 
інформуванням про хід відчуження 
(оголошення у ЗМІ, інформаційні 
повідомлення про оголошення 
аукціонів та конкурсів, про 
оголошення конкурсів по відбору 
суб'єктів оціночної діяльності для 
проведення оцінки майна, інформація 
про підсумки проведення аукціонів, 
конкурсів та про продані об'єкти 
тощо)  

Щороку Корюківська 
міська рада

Міський 
бюджет

                      24,0 25,0 17,0
730.0 2820.0 600.0Разом по Програмі

Усього по розділу 5

Секретар міської ради                                                                                             С.ОЛІЙНИК

5. Відчуження майна міської комунальної власності

                                     Продовження додатка

24,0 25,0 17,0 Забезпечення  
надходження до міського 
бюджету коштів за 
рахунок продажу майна 
комунальної власності.                                            

Підготовка об'єктів 
міської комунальної 
власності Корюківської 
міської територіальної 
громади які підлягають 

приватизації 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                            

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять третя сесія сьомого скликання)  

 

 

18 квітня 2019 року                    м. Корюківка                                     № 2-23/VIІ 
 
 

Про прийняття майна  

у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади 

 
 

Розглянувши лист Корюківської районної ради від № 01-04/75 від 

18.04.2019 року, враховуючи рішення виконавчого комітету Корюківської 
міської ради від 16.04.2019 року №138 «Про затвердження звітів про оцінку 

майна міської комунальної власності», рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 
відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища, керуючись 

статтями 26, 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

 

міська рада вирішила: 

 

1. Прийняти у міську комунальну власність майно: 

 

1.1. стелу «Корюківка», що розташована на узбіччі автомобільної дороги 
Р-83 (Т-25-12) (на в’їзді до м. Корюківка зі сторони м. Сновськ) загальною 

вартістю 30610,90 грн. (тридцять тисяч шістсот десять гривень 90 копійок) 

(28130,90 грн - вартість стели, 2480,00 грн – послуги з проведення незалежної 
оцінки), без врахування ПДВ. 

 

1.2. прибудинкову територію (тверде покриття) з між квартальними 

проїздами площею 930,5 кв.м. житлових будинків по вул. Зарічна, 1 в м. 
Корюківка загальною вартістю 209660,34 грн. (двісті дев’ять тисяч шістсот 

шістдесят гривень 34 копійки) (208116,34 грн - вартість території, 1544,00 грн – 

послуги з проведення незалежної оцінки), без врахування ПДВ. 
 

1.3. прибудинкову територію (тверде покриття) з між квартальними 

проїздами площею 485,42 кв.м. житлових будинків по вул. Зарічна, 3 в              



м. Корюківка загальною вартістю 109374,86 грн. (сто дев’ять тисяч триста 

сімдесят чотири гривні 86 копійок) (108569,39 грн - вартість території,              

805,47 грн – послуги з проведення незалежної оцінки), без врахування ПДВ. 
 

1.4. прибудинкову територію (тверде покриття) з між квартальними 

проїздами площею 421,0 кв.м. житлових будинків по вул. Передзаводська, 6 в 

м. Корюківка загальною вартістю 94859,74 грн. (дев’яносто чотири тисячі 
вісімсот п’ятдесят дев’ять гривень 74 копійки) (94161,17 грн - вартість 

території, 698,57 грн – послуги з проведення незалежної оцінки), без 

врахування ПДВ. 
 

1.5. прибудинкову територію (тверде покриття) з між квартальними 

проїздами площею 1203,68 кв.м. житлових будинків по вул. Шевченка, 52 в          

м. Корюківка загальною вартістю 271213,30 грн. (двісті сімдесят одна тисяча 
двісті тринадцять гривень 30 копійок) (269216,00 грн - вартість території, 

1997,30 грн – послуги з проведення незалежної оцінки), без врахування ПДВ. 

 
 1.6. прибудинкову територію (тверде покриття) з між квартальними 

проїздами площею 689,84 кв.м. житлових будинків по вул. Шевченка, 56 в            

м. Корюківка загальною вартістю 155434,78 грн (сто п’ятдесят п’ять тисяч 

чотириста тридцять чотири гривні 78 копійок) (154290,12 грн - вартість 
території, 1144,66 грн – послуги з проведення незалежної оцінки), без 

врахування ПДВ. 

 
2. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад 

міста, селища та сіл Корюківського району у міську комунальну власність  

Корюківської міської територіальної громади, після прийняття Корюківською 

районною радою відповідного рішення, приміщення гаражу площею 35,5 кв.м., 
розміщеного по вул. Вокзальна, 9, в м.Корюківка, балансовою (первісною) 

вартістю 6751,11 грн (шість тисяч сімсот п’ятдесят одна гривня 11 копійок), 

1989 року введення в експлуатацію. 
 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.)  прийняти  

на баланс Корюківської міської ради майно зазначене в рішенні.  

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 

відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Р.АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять третя сесія сьомого скликання)  

 

 

18 квітня 2019 року                      м. Корюківка                                   № 3-23/VIІ 

 

Про надання дозволу на списання  

майна міської комунальної власності 
 
 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 23.01.2019 року 

№ 28, Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради від 

09.04.2019 року № 09-14/294,  КП «Благоустрій» від 10.04.2019 року № 87, 

Центру надання соціальних послуг від 11.04.2019 року №01-06/233, висновок 
від 09.04.2019 року про технічний стан оргтехніки, що обліковується на балансі 

Корюківської міської ради, виданий ТОВ «УКРМАРКЕТ-1», враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, 
соціально-економічного та культурного розвитку міста, відповідно до 

Положення про відчуження та списання майна, що є міською комунальною 

власністю, затвердженого рішенням двадцять четвертої сесії Корюківської 

міської ради п’ятого скликання від 20.08.2009  року, керуючись статтями 26, 60  
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

 

міська рада вирішила: 
 

1.  Списати з балансу Корюківської міської ради матеріальні активи в 

кількості 57 одиниць, згідно додатку 1 до рішення. 
 

2. Надати комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради дозвіл на списання з балансу об’єкта незавершеного 
будівництва – побутового приміщення, вартістю 9229,00 грн. 
 

3. Надати Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 
міської ради дозвіл на списання з балансу нежитлової будівлі - туалету, 

розміщеної за адресою: м.Корюківка, вул. Шевченка, 116а, первісною 

балансовою вартістю 1125,00 грн, залишкова балансова вартість 281,25 грн, 
2004 року введення в експлуатацію, інвентарний № 101310021. 



4. Надати комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської 

міської ради дозвіл на списання з балансу  кабінки туалетної ТКМ + (витратні 

матеріали БР до туалетів), розміщеної в парку по вул. Бульварна, м.Корюківка, 
первісною балансовою вартістю 12900,00 грн, залишкова балансова вартість 

7525,00 грн, 2016 року введення в експлуатацію, інвентарний № 106004-3. 

 

5. Надати Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради 
дозвіл на списання з балансу матеріальних активів в кількості 22 одиниці, 

згідно додатку 2 до рішення. 

 
6. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Корюківської міської ради 

(Кожема О.М.), КП «Корюківкаводоканал» (Галущенко С.В.), Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради (Наумчик І.В.), 

КП «Благоустрій (Селюк А.М.), Центру надання соціальних послуг 
(Єрмоленко Т.О.) здійснити списання майна вказаного в даному рішенні, 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 
розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                           Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Додаток 1  

до рішення двадцять третьої сесії  

Корюківської міської ради сьомого  

скликання від 18 квітня 2019 року  

№ 3-23/VIІ 

 

 
Перелік 

майнових активів, яке перебувають на балансовому обліку Корюківської міської ради 

 і підлягає списанню  

 

№ 
п/п 

Назва  інвентарного 
об’єкта 

Інвентарний 
номер 

Кількість Ціна, 
грн. 

Первісна 
балансова 
вартість, 

грн. 

Сума 
нарахованого 

зносу, 
грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Комп'ютер в комплекті 
(Позабалансовий рахунок) 101460146 

1 шт 10353,84 10353,84 
- 

2 Системний блок BRAIN 

BUSINESS PRO B30 101460013 
1 шт 3746,00 3746,00 1936,88 

3 Системний блок BRAIN 

BUSINESS PRO B30 101460014 
1 шт 3745,00 3745,00 

1931,56 

4 Гірлянда DELUX 101620034 2 шт 1350,50 2701,00 2158,12 

5 Принтер Canon 101480096 1 шт 1500,00 1500,00 150,00 

6 Монітор Samsung 111370069 1 шт 96,00 96,00 48,00 

7 Телевізор «Весна» 104180002 1 шт 416,00 416,00 416,00 

8 Антена ДП-213 111360065 1 шт 233,00 233,00 116,00 

9 Підсилювач  111360067 1 шт 401,00 401,00 200,00 

10 Диктофон «Олімпія» 111370005 1 шт 350,00 350,00 175,00 

11 Електролічильник 101420146 7 шт 2450,00 17150,00 17150,00 

12 Електролічильник 101420152 8 шт 2450,00 19600,00 19600,00 

13 Електролічильник 111370064 1 шт 60,00 60,00 30,00 

14 Кабель ПМ-213 111360066 30 м 5,60 168,00 84,00 

 РАЗОМ  57  60519,84 43995,56 

 

 

 Секретар міської ради                                                     С.ОЛІЙНИК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 2  

до рішення двадцять третьої сесії  

Корюківської міської ради сьомого  

скликання від 18 квітня 2019 року  

№ 3-23/VIІ 

 
Перелік 

майна, яке перебуває на балансовому обліку в Центрі надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради і підлягає списанню  

 
№ 
п/п 

Назва  інвентарного 
об’єкта 

Рік 
випуску 

Інвентарний 
номер 

Балансова 
(первісна) 

вартість, 
грн. 

Сума 
нарахованого 

зносу, 
грн. 

Балансова 
(залишкова) 

вартість, 
грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Телевізор LG 2004 101480019 1229,00 1229,00 0,00 

2 Ксерокс 2004 101480020 650,00 650,00 0,00 

3 Комп’ютер 2004 101460033 465,00 465,00 0,00 

4 Принтер 2004 101460036 773,00 773,00 0,00 

5 Факс/модем 2006 101480021 291,00 291,00 0,00 

6 Системний блок 2006 101460037 1967,00 1967,00 0,00 

7 Монітор SAMSUNG 2006 101460038 503,00 503,00 0.00 

8 Принтер SAMSUNG 2006 101460039 792,00 792,00 0,00 

9 Модем 2006 101480022 229,00 229,00 0,00 

10 Комп’ютер Atlon 2010 101460040 3075,00 3075,00 0,00 

11 Комп’ютер Atlon 2010 101460041 3075,00 3075,00 0,00 

12 Монітор LG 2010 101460042 1200,00 1200,00 0,00 

13 Монітор LG 2010 101460043 1200,00 1200,00 0,00 

14 МФУ SAMSUNG 2010 101460044 1628,00 1628,00 0,00 

15 Комп’ютер 2004 101460034 2301,00 2301,00 0,00 

16 Печатна машинка 

Optima 

2004 101600002 799,00 799,00 0,00 

17 Принтер ОКІ 5520 2010 101460018 3307,00 3143,12 163,88 

18 Ел.дрель 2014 111300104 850,00 425,00 425,00 

19 Електорочайник 2015 111300108 335,00 167,50 167,50 

20 Швейна машинка 2004 111300124 180,00 90,00 90,00 

21 Принтер SAMSUNG 2010 111300230 720,00 360,00 360,00 

22 Плеєр DVD Ergo 2010 111300231 420,00 210,00 210,00 

 РАЗОМ   25989,00 24572,62 1416,38 

 

 

Секретар міської ради                                                      С.ОЛІЙНИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять третя сесія сьомого скликання)  

 

 

18 квітня 2019 року                    м. Корюківка                                  №  4-23/VIІ 
 

Про передачу майна  

міської комунальної власності 

 
 

Розглянувши лист комісії з реорганізації КП «Батьківщина» від 

25.02.2019 року №3, КП «Благоустрій» № 44 від 20.02.2019 року, № 86 від 

10.04.2019 року та № 89 від 12.04.2019 року, Відділу освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської ради від 09.04.2019 року № 01-12/293, на 

виконання рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2018 року «Про реорганізацію комунальних 

підприємств», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста, 

керуючись статтями 26, 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,   

 

міська рада вирішила: 

 

1. Припинити право господарського відання, вилучити зі статутного 

капіталу, передати з балансу комунального підприємства «Батьківщина» 

Корюківської міської ради на баланс, до статутного капіталу та закріпити на 

праві господарського відання за комунальним підприємством «Убідьське» 

Корюківської міської ради майнові активи: 

- трактор Т-40 М, інвентарний номер 101510002, первісною вартістю 

45563,00 грн; 

- частина будівлі картоплесховища 747,96 кв.м., за адресою: с. Сахутівка, 

вул.  Шевченка, 61б, 1988 року введення в експлуатацію, інвентарний  номер 

101330020,  первісною балансовою вартістю 19964,00 грн. 

 

2. Передати з балансу комунального підприємства «Батьківщина» 

Корюківської міської ради на баланс Корюківської міської ради матеріальні 



активи на загальну суму 304298,00 грн. (триста чотири тисячі двісті дев’яносто 

вісім гривень 00 копійок), згідно додатку 1 та 2. 

 

3. Передати з балансу Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради на баланс комунального підприємства «Благоустрій» 

Корюківської міської ради матеріальні активи, а саме: 

- токарний станок, первісною вартістю 841,00 грн., 

- свердлильний станок, первісною вартістю 140,00 грн.  

 

4. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс, до статутного 

капіталу та закріпити за комунальним підприємством «Благоустрій» 

Корюківської міської ради на праві господарського відання майнові активи: 

- металевий вагончик для обслуговування (кладовище) первісною 

балансовою вартістю 39920,00 грн., інвентарний номер 11181004; 

- електрошафа вуличного освітлення, в кількості дві одиниці на загальну 

суму 6046,00 грн, по 3023,00 грн. кожна, інвентарний номер 101480138; 

- лічильник 3ф АПТ НІК 2303, в кількості дві одиниці на загальну суму 

6157,00 грн, по 3078,50 грн. кожна, інвентарний номер 101420016. 

 

5. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс комунального 

підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради майнові активи на 

загальну суму 485353,69 грн.,  згідно додатку 3. 

 

6. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс Корюківської 

житлово-експлуатаційної контори комплект лавок в кількості 26 штук на 

загальну суму 55961,02 грн,  інвентарний номер 101630025. 

 

7. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.),                        

КП «Убідьське» (Малюк Л.М.), КП «Благоустрій» (Селюк А.М.), Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради (Наумчик І.В.), 

Корюківській ЖЕК (Жоголко А.О.), комісії з реорганізації КП «Батьківщина» 

(Савченко О.М.) здійснити прийняття – передачу майна, вказаного в рішенні, 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 

8. КП «Батьківщина» (Савченко О.М.), КП «Убідьське» (Малюк Л.М.), 

КП «Благоустрій» (Селюк А.М.) внести зміни до Статутів підприємств, 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                              Р.АХМЕДОВ 

 



Додаток 1  

до рішення двадцять третьої сесії  

Корюківської міської ради  

сьомого скликання  

від 18 квітня 2019 року  

№ 4-23/VIІ 

Перелік 

матеріальних активів, що передаються з балансу комунального підприємства 

«Батьківщина» Корюківської міської ради на баланс Корюківської міської ради 

 
№ 

з/п 

Найменування Рахунок  Інвентарний 

номер 

Балансова 

(первісна) 

вартість, грн 

Сума 

нарахованого 

зносу, грн 

1 Будівля школи №1 (172,2кв.м.),  

с. Сахутівка, вул. Десняка, 51, 

1979 рік 

103 10320002 269119,00 269119,00 

2 Цегляний туалет, с. Сахутівка, 

вул. Десняка, 51, 2005 рік 

103 10320005 217,00 87,00 

3 Шкільна їдальня (94,31 кв.м.), с. 

Сахутівка, вул. Десняка, 51, 

1977 рік 

103 10320006 3570,00 3570,00 

4 Спортивний майданчик, 

с. Сахутівка, вул. Десняка, 51, 

2001 рік 

103 10320007 555,00 305,00 

5 Підсобне приміщення, (6 кв.м.), 

с. Сахутівка, вул. Десняка, 51, 

1972 рік 

103 10320008 1251,00 1251,00 

6 Водопровід, с. Сахутівка , 1985 

рік 

103 10320009 21178,00 20855,00 

7 Комп’ютер в комплекті 104 101460145 4686,00 3886,00 

 Разом : 7   300576,00 299073,00 

 

 

Секретар міської ради                                                        С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

до рішення двадцять третьої сесії  

Корюківської міської ради  

сьомого скликання  

від 18 квітня 2019 року  

№ 4-23/VIІ 

 

 

Малоцінні необоротні матеріальні активи, що передаються з балансу 

комунального підприємства «Батьківщина» Корюківської міської ради на 

баланс Корюківської міської ради 

 

 

№ 

з/п 

Найменування Рахунок  Кількість Ціна  Сума  

1 Електролічильник  112 1 шт 30,00 30,00 

2 Колодязь 112 2 шт 50,00 100,00 

3 Бруси гімнастичні 112 1 шт 101,00 101,00 

4 Сейф 112 1 шт 116,00 116,00 

5 Канат капроновий 112 50 м.п. 67,50 3375,00 

 Разом   55  3722,00 

 

 

Секретар міської ради                                                        С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Додаток 3  

до рішення двадцять третьої сесії  

Корюківської міської ради  

сьомого скликання  

від 18 квітня 2019 року  

№ 4-23/VIІ 

 

Перелік 

матеріальних цінностей, що передаються з балансу Корюківської міської ради 

на баланс комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради 

 
№ 

п/

п 

Найменування матеріальних 

цінностей 

Інвентарний 

номер 

Кількість 

шт 

Ціна, грн Сума, грн 

1 2 3 4 5 6 

1 Стіл комп’ютерний 111360108 2 шт 320,00 640,00 

2 Шафа для одягу 111360123 1 шт 650,00 650,00 

3 Тумба 111360016 2 шт 70,00 140,00 

4 Стіл письмовий 111360144 1 шт 600,00 600,00 

5 Стіл письмовий 111360159 1 шт 500,00 500,00 

6 Світильник вуличний  30 шт 362,58767 10 877,63 

7 Світильник GRA №16  2 шт 168,00 336,00 

8 Світильник вуличний  5 шт 348,75 1 743,75 

9 Лічильник "Меркурій" 231-

АТ-01 

 2 шт 1105,435 2 210,87 

10 Світильник вуличний ЖКУ 

21-70 Геліос 

 50 шт 1036,0748 51 803,74 

11 Світильник вуличний ЖКУ 

21-100-003 Геліос 

 100 шт 268,75 26 875,00 

12 Лампа FL натр. ОГ 100 Вт  100 шт 47,4788 4 747,88 

13 Світильник вуличний Геліос 

21-70-004 

 20 шт 362,00 7 240,00 

14 Лампа електрум Е27 натр 03-

70/2000 

 25 шт 69,7012 1 742,53 

15 Світильник вуличний  12 шт 313,5425 3 762,51 

16 Світильник вуличний ЖКУ 

21-100-003 геліос 

 39 шт 268,75 10 481,25 

17 Ліхтарі  9 шт 50,00 450,00 

18 Світильник вуличний ЖКУ 

21-70-004 геліос 

 40 шт 489,575 19 583,00 

19 Лампа EL натр. DS-70 т/2000  40 шт 69,701 2 788,04 

20 Світильник вуличний ЖКУ 

21-70 

 52 шт 950,44962 49 423,38 

21 Лампа ЕL натр. DS -701 2000 

К Е27 

 52 шт 188,87154 9 821,32 

22 Провод АПВ-4  0,22 м 2036,27273 447,98 

23 Лампа ДНа Т 70 Вт Е 27  11 шт 165,60 1 821,60 

24 Світильник ЖКУ 21- 70-001  11 шт 1047,20 11 519,20 

25 Лампа EL натр. PS-70 Т/2000 

К Е27 

 50 шт 236,3132 11 815,66 



26 Лампа ртутна вольф GEML 

(ДВВ) 250W/40 

 3 шт 160,99667 482,99 

27 Лампа Pfilips SON-T100WE 40  10 шт 216,20 2 162,00 

28 Лампа EL натр. DS-70T/2000 

K E 27 електрум 

 5 шт 214,832 1 074,16 

29 Лампа Philips SON-T 70 W E27 

натрієва 

 8 шт 187,605 1 500,84 

30 Лампа EL світлодіодна А 6018 

WLS 28E 27 3000 K 

 5 шт 158,796 793,98 

31 Лампа EL світлодіодна А 80 

24 W DALS-42 E27 

 5 шт 277,00 1 385,00 

32 Лампа Е2 натр. DS-100т/2000 

електрумКЕ 40 

 39 шт 47,47872 1 851,67 

33 СИП-4 2*16 (провод)  6 880 м 14,94954 102 852,83 

34 КБО-16-гак під бандажну 

стрічку 

 370 шт 46,20 17 094,00 

35 Стрічка бандажна SS 201 

0.7*19 мм 

 748 м 25,74 19 253,52 

36 Скрепа  1568 шт 5,664 8 881,15 

37 Анкерний затискач АЗД 

2*10/16 

 50 шт 17,448 872,40 

38 ЗПУ-затискач підтримуючий 

універсальний 

 303 шт 38,61601 11 700,65 

39 Затискач проколюючий ZCEP  250 шт 35,784 8 946,00 

40 Затискач проколюючий YJ  98 шт 53,80796 5 273,18 

41 Фарба для розмічання доріг 

біла, 30 кг 

 17 шт 2161,94 36752,98 

42 Фарба для розмічання доріг 

червона, 30 кг 

 15 шт 2165,00 32475,00 

 РАЗОМ:   - 485373,69 

 

 

Секретар міської ради                                                        С.ОЛІЙНИК 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять третя сесія сьомого скликання)  

 

 

18 квітня  2019 року                      м. Корюківка                                   № 5-23/VIІ 

 

Про затвердження передавального акту 

комунального підприємства «Батьківщина»  

Корюківської міської ради 

 

З метою завершення процедури припинення юридичної особи 

комунального підприємства «Батьківщина» Корюківської міської ради шляхом 

його реорганізації через приєднання до комунального підприємства 

«Убідьське» Корюківської міської ради , відповідно до статей 104,  106, 107 

Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», 

керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

міська рада вирішила: 

 

1.Затвердити передавальний акт балансових  рахунків, матеріальних 

цінностей та активів  комунального підприємства «Батьківщина» Корюківської 

міської ради (код ЄДРПОУ 35606836) до правонаступника комунального 

підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради (код ЄДРПОУ 31161238) 

(далі – передавальний акт), що додається. 

2. Голові комісії з реорганізації (приєднання) юридичної особи 

комунального підприємства «Батьківщина» Корюківської міської ради надати 

передавальний акт, інші визначені чинним законодавством України документи 

державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення 

юридичної особи, у встановленому законодавством порядку. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста.  

 

Міський голова                                                                             Р.АХМЕДОВ 

https://chor.gov.ua/images/Razdely/Norm_docum/Rishennia/7_sklykannia/7_sessiya/Peredavalniy_akt_Gorodnya.pdf


 

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                   рішення двадцять третьої  сесії  

Корюківської міської ради  

сьомого скликання  

                                       18 квітня  2019 року  

№ 5-23/VIІ                                                   

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ  АКТ  БАЛАНСОВИХ  РАХУНКІВ, 

МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ   

 комунального підприємства «Батьківщина» Корюківської міської ради 

до правонаступника комунального підприємства «Убідьське»  

Корюківської міської ради 

 

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з припинення діяльності 

комунального підприємства «Батьківщина» Корюківської міської ради 

створеної рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання   від 20 грудня 2018 року «Про реорганізацію комунальних 

підприємств», у складі: 

 

Голова комісії:  Савченко Олександр Миколайович – перший заступник 

міського голови, ідентифікаційний номер 2672606652 

Члени комісії :  Яковець Сергій Миколайович – начальник юридичного відділу, 

ідентифікаційний номер  3251101472 

 Долбіна Людмила Михайлівна – провідний спеціаліст відділу 

земельних ресурсів та комунального майна, ідентифікаційний 

номер  2955305582 

Гусейнов Вагід Загід огли – ідентифікаційний номер  

2618609451 

Малюк Лариса Миколаївна – начальник комунального 

підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради, 

ідентифікаційний номер 2524207569 

Кокоша Валентина Анатоліївна – ідентифікаційний номер  

2216509529 

Романенко Марина Володимирівна  – головний бухгалтер 

комунального підприємства «Убідьське» Корюківської міської 

ради, ідентифікаційний номер  3023603483,  

керуючись   статтею   107   Цивільного кодексу  України , склали цей акт про 

те, що всі зобов'язання комунального підприємства «Батьківщина» 

Корюківської міської ради перед кредиторами,  усі права та  обов’язки , а також  

всі  активи  і пасиви  комунального підприємства «Батьківщина» Корюківської 



 

міської ради шляхом приєднання переходять до правонаступника -  

комунального  підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради,  а саме: 

 

№ 

п/п 
Назва рахунку балансу 

Дані балансу 

 комунального 

підприємства 

«Батьківщина» 

Корюківської міської ради 
(грн., коп.) 

Примітка 

(розшифровки 

статей в розрізі 

бухгалтерських 

рахунків в 

окремих 

додатках) Актив Пасив 

1 2 3 4 5 

1 Основні засоби 17068,00 - - 

 в тому числі по рахунках: - - - 

 103 Будівлі та споруди 10792,00 -  

 105 Транспортні засоби 6276,00 - - 

2 Інші необоротні матеріальні 

активи 
- 

- - 

 в тому числі по рахунках: - - - 

 112 Малоцінні необоротні 

матеріальні активи 
- 

- - 

3 Знос основних засобів - 14201,00 - 

4 Знос інших необоротних 

матеріальних активів 
- 

- - 

5 Матеріали і продукти 

харчування 
3094,00 

-         

 в тому числі по рахунках: - - - 

 235 Паливо, горючі і мастильні 

матеріали 
3094,00 

- - 

6 Дебіторська заборгованість - - - 

 Розрахунки з постачальниками, 

підрядниками за товари, роботи 

й послуги  

- - - 

 Розрахунки із податків і зборів - - - 

 Розрахунки із страхування - - - 

 Розрахунки з підзвітними 

особами 

- - - 

 Розрахунки за іншими 

операціями 

- - - 

7 Інші  кошти  -  

 в тому числі по рахунках:  - - - 

 331 Грошові документи  - - - 

8 Рахунки в банках 4136,29 - - 



 

 Рахунки в національній валюті 

(Ощадбанк) 
4136,29 - - 

 Рахунки в іноземній валюті - - - 

9 Статутний фонд, рах  401 - - - 

10 Додатковий капітал, рах 424  -  

11 Нерозподілений прибуток, рах 

790 

- 10097,29 - 

12 Кредиторська заборгованість 

рах. 631 

- 
- 

 

 Розрахунки з постачальниками, 

підрядниками за товари, роботи 

й послуги 

- 

- 

- 

 Розрахунки із заробітної плати - - - 

 Розрахунки за іншими 

операціями 

- - - 

 в тому числі по рах.: - - - 

 Разом 24298,29 24298,29  

    

    Розшифрування позабалансових рахунків 

№ з/п 
Назва рахунку позабалансового 

обліку 

Дані балансу 

 КП «Батьківщина»  

(грн., коп.) 

Примітка 

(розшифровки в 

окремих додатках) 

1 01 "Орендовані необоротні 

активи" 

- - 

2 02 "Активи на відповідальному 

зберіганні" 

- - 

3 04 "Непередбачені активи і 

зобов'язання" 

- - 

4 05 "Гарантії та забезпечення" - - 

5 07 "Списані активи та 

зобов'язання" 

- - 

6 08 "Бланки суворого обліку" - - 

7 09 "Призначення та 

зобов'язання" 

- - 

 Разом - - 

 

Примітка: додатки №1-3, до передавального акту додаються. 

 

Крім того, до правонаступника – комунального підприємства «Убідьське» 

Корюківської міської ради, передається організаційно - розпорядча 

документація, яка велась в комунальному підприємстві «Батьківщина» 

Корюківської міської ради, а саме бухгалтерські та податкові документи в 

папках : 
 

 

 



 

ОПИСАННЯ  ДОКУМЕНТІВ  

 

№п/п Назва  документів Період Кількість  папок 

1 Статут  КП 2008, 2017, 2018 3 

2 Установчі документи підприємства  1 

3 Книга обліку заробітної плати  2012-2015, 2016-2018 2 

4 Касова книга 2016-2018 1 

5 Звітність до Пенсійного фонду 2014-2018 2 

6 Квартальні звіти 2014-2018 1 

7 Первинні бухгалтерські документи 2014-2018 5 

8 Головна книга 2016-2018 1 

9 Колективний договір  1 

10 Журнал ведення трудових книжок  1 

11 Журнал реєстрації внутрішніх 

інструкцій з питань охорони праці 

 1 

12 Книга обліку 2013-2015, 2016-2018 2 

13 Договір банківського рахунку 2008 1 

14 Договори оренди майна  1 

15 Договір відповідального зберігання 

майна з правом користування 

 1 

16 Штатний розпис  1 

17 Вхідна кореспонденція 2016-2019 1 

18 Вихідна кореспонденція 2017-2019 1 

19 Накази  2011-2018 1 

20 Заяви про прийняття на роботу та 

звільнення 

 1 

- Інформація щодо діючих угод станом на 18.04.2019 року Додаток №3 до 

передавального акту . 

Комісією  з припинення діяльності комунального підприємства 

«Батьківщина» Корюківської міської ради вчинено всі передбачені 

законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – 

комунального підприємства «Батьківщина» Корюківської міської ради.  

 

Голова комісії :                                           О.САВЧЕНКО 
 

Члени комісії :                                             С.ЯКОВЕЦЬ 
 

       Л. ДОЛБІНА 
 

В. ГУСЕЙНОВ 
 

Л. МАЛЮК 
 

В.КОКОША 
 

М. РОМАНЕНКО 

 

 

 

 

 



 

 
Додаток 1  

до передавального акту  

затвердженого рішенням  

двадцять третьої сесії  

Корюківської міської ради   

сьомого скликання 

18 квітня 2019 року  

№ 5-23/VIІ 

 

 
 

Майнові активи 
 

№ 

з/п 

Найменування Рахунок  Інвентарний 

номер 

Балансова 

вартість 

(первісна), 

грн 

Сума 

нарахованого 

зносу, грн 

1 Будинок (54 кв.м.), с. Сахутівка, 

вул.Шевченка, 38А, 1991 рік 

103 10320001 10792,00 7925,00 

2 Плуг 105 101510003 596,00 596,00 

3 Косилка КС 105 101510004 1696,00 1696,00 

4 Причеп тракторний 105 101510005 3984,00 3984,00 

5 Паливо дизельне  235 119 літрів 3094,00  

 Разом   20162,00 14201,00 

 

 

Голова комісії :                                            О.САВЧЕНКО 
 

Члени комісії :                                             С.ЯКОВЕЦЬ 
 

                Л. ДОЛБІНА 
 

                                                                       В. ГУСЕЙНОВ 
 

Л. МАЛЮК 
 

В.КОКОША 
 

                                                                       М. РОМАНЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  Додаток 2  

до передавального акту  

затвердженого рішенням  

двадцять третьої сесії  

Корюківської міської ради   

сьомого скликання 

 18 квітня 2019 року  

№ 5-23/VIІ 

 
 

Розшифровка залишків коштів 

комунального підприємства «Батьківщина» 

Корюківської міської ради 

на реєстраційних рахунках станом на 18.04.2019р 

 

Залишки коштів на розрахунковому рахунку в АТ КБ «Ощадбанк» 

 

рах. 26007300079010 (розрахунковий рахунок) 4136,29 

 

   

Голова комісії :                                          О.САВЧЕНКО 
 

Члени комісії :                                            С.ЯКОВЕЦЬ 
 

              Л. ДОЛБІНА 
 

                                                                     В. ГУСЕЙНОВ 
 

                                                                     Л. МАЛЮК 
 

                                                                     В.КОКОША 
 

                                                                     М. РОМАНЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Додаток 3  

до передавального акту  

затвердженого рішенням  

двадцять третьої сесії  

Корюківської міської ради   

сьомого скликання 

 18 квітня 2019 року  

№ 5-23/VIІ 
        

 

       

Інформація щодо діючих угод  

комунального підприємства «Батьківщина» Корюківської міської ради 

станом на 18.04.2019 року 

 

 
 

№п/п Найменування виконавця 

робіт, послуг 

Реквізити договору Зміст отримуваних 

робіт та послуг Дата Номер 

1 ФОП Абинашний В.І. 28.12.2016р 01 Оренда майна 

2 Корюківська районна 

державна лікарня 
ветеринарної медицини 

26.03.2014 б/н Оренда майна 

 

 

Голова комісії :                                            О.САВЧЕНКО 
 

Члени комісії :                                             С.ЯКОВЕЦЬ 
 

       Л. ДОЛБІНА 
 

                                                                       В. ГУСЕЙНОВ 
 

Л. МАЛЮК 
 

В.КОКОША 
 

                                                                       М. РОМАНЕНКО 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять третя сесія сьомого скликання)  

 

 

18 квітня 2019 року                        м. Корюківка                                    № 6-23/VIІ 
 

Про  внесення змін до рішення двадцятої сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання  

від 20 грудня 2018 року «Про прийняття в міську  

комунальну власність матеріальних цінностей» 
 

 

Розглянувши лист Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради від 12 квітня 2019 року № 01-06/234, враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціально-

економічного та культурного розвитку міста, керуючись статтями 26, 60  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про прийняття в міську 

комунальну власність матеріальних цінностей», виклавши додаток до рішення в 

новій редакції, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                        Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення двадцятої сесії  

Корюківської міської ради сьомого  

скликання від 20 грудня 2018 року  

«Про прийняття в міську комунальну 

власність матеріальних цінностей»                                                                                                                    

Перелік 

матеріальних цінностей, що приймаються в міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади та передаються на баланс  

Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради 

№ 

п/п 

Найменування матеріальних 

цінностей 

         

Кількість, 

шт 

Балансова 

вартість, 

грн 

Інвентарний 

номер Знос 

Дата введення 

в 

експлуатацію 

            рік/ 

1 2 3 5 6 7 9 

Відділ соціального обслуговування 

 104 

1 Холодильник SNAIGE 1 1558,00 10490011 1558,00 2001 

2 Оверлок 1 596,00 10490014 596 11//04 

3 

Пральна машина SAMSUNG 

8590 
1 2967,00 10490031 2078,12 07//11 

4 Оверлок 1 2980,00 10490037  1018 08//14 

5 

Пральна машина SAMSUNG 

8590 
1 2967,00 10490032 2078,12 08//11 

6 Холодильник  1 3598,00 10490039 1079,40 12//14 

7 Пилесос 1 998,00 10490036 499,40 05//13 

8 телевизор lg 1 3446,00 10490028  3446 10//08 

9 Принтер 1 1972,00 10480006  1972 2003 

10 Монітор TFT Acer 1 849,00 10480013  849 10//06 

11 Принтер CANON 1 644,00 10480014  644 10//06 

12 Факс 1 861,00 10490021  861 12//07 

13 Системний блок Bravo 1 1676,00 10480016  1676 12//07 

14 Принтер  Canon 1 931,00 10480018  931 12//07 

15 

Системний блок  /бл.допом./ 

DELUХ 
1 2126,00 10480019  2126 03//08 

16 Монітор ACER 1 1250,00 10480020  1250 05//08 

17 Монітор PHILIPS 1 1478,00 10480021  1478 05//08 

18 Принтер НР1018 1 878,00 10480023  878 05//08 

19 Системний блок DELUХ 1 2280,00 10480024  2280 07//09 

20 Монітор LG 1 1344,00 10480025  1344 07//09 

21 Системний блок LG 1 3028,00 10480026 2877,40 08//10 

22 Монітор LG 1 1258,00 10480027 1196,40 08//10 

23 МФУ SAMSUNG /принтер3в1/ 1 1628,00 10480028 1547,40 08//10 

24 Системний блок 1 2743,00 10480029 2604,92 08//10 

25 Монітор 1 1118,00 10480030 1063,40 08//10 

26 ПР ОКІ 5520   /принтер/ 1 3307,00 10480031 3143,12 11//10 

27 

Цифровий центр 

/копіюв.апарат/ 
1 4158,00 

10480032 
3951,40 

12//10 

28 Системний блок Celeron 1 1681,00 10480033 1176,32 02//11 

29 
Багатофункц. пристрій 
SAMSUNG 

1 1540,00 
10480034 

1078 
02//11 



30 Принтер   Canon 1 1134,00 10480035 792,20 04//11 

31 Системний блок 1 2516,00 10480036 1426,80 04//12 

32 Ноутбук 1 7200,00 10480037 1980 03//15 

33 Принтер МФУ Samsung 1 3000,00 10480038 800 04//15 

34 Монітор  PHILIPS 1 2788,00 10460000 583 02//16 

35 Принтер МФУ 1 3000,00 10480039 800 04//15 

36 Принтер Canon 1 1004,00 10480012 1004,00 07//06 

37 Швейна машина JANOME2041 1 1096,00 10490034 768,80 10//11 

38 Системний блок VINGA 1 7244,00 101480038 724,40 11//17 

39 Системний блок VINGA 1 6049,00 101480039 604,90 11//17 

40 

Ноутбук Acer Aspire ES1-732 

P3Т6 
1 9498,00 101480037 949,80 11//17 

41 Швейна прямострочна машина 1 8100,00 101490038 810 11//17 

42 Бензопила «Штіль» 1 15945,00 101490039 797,25 11//17 

43 
Комплект обладнання для 
перукаря в т.ч. 

1 30398,00 101490040 1519,90 11//17 

 Водонагрівач Роунд - 1900,00   1014900401 95,00 11//17 

 

Робоче місце перукаря «Тиана» 

-    

                                       5812,00 

  1014900402 290,00 11//17 

 Мойка перукарська -   12790,00   1014900404 639,50 11//17 

 

Перукарське крісло гідравліка    

                       чорне  -  9896,00 
  1014900403 494,80 11//17 

44 Телевізор ELDORADO 1 1263,00 10490009 1263 2001 

45 Системний блок 1 2308,00 10480022 2308 05/08 

46 Монітор SAMSUNG 1 3180,00 10480040 765 02/16 

47 Системний блок LG 1 120,00 101490038 60,00 06/17 

 ВСЬОГО: 47 161703,00  65237,45  

 105 

1 Велосипед      184187 1 690,00 10540100  690,00 11//08 

2 Велосипед       294614 1 690,00 10540102 690,00  11//08 

3 Велосипед      185548 1 690,00 10540105  690,00 11//08 

4 Велосипед      185369 1 690,00 10540106  690,00 11//08 

5 Велосипед       184483 1 690,00 10540104  690,00 11//08 

6 Велосипед      186178 1 690,00 10540107  690,00 11//08 

7 Велосипед       184406 1 690,00 10540109  690,00 11//08 

8 Велосипед       293235 1 690,00 10540110  690,00 11//08 

9 Велосипед       185795 1 690,00 10540112  690,00 11//08 

10 Велосипед      185506 1 690,00 10540116  690,00 11//08 

11 Велосипед      186276 1 690,00 10540122  690,00 11//08 

12 Велосипед      333415 1 690,00 10540127  690,00 12//08 

13 Велосипед      185460 1 690,00 10540128  690,00 12//08 

14 Велосипед       231703 1 798,00 10540137 798,00 07//09 

15 Велосипед      293516 1 798,00 10540140 798,00 07//09 

16 Велосипед      293500 1 798,00 10540141 798,00 07//09 

17 Велосипед      233339 1 798,00 10540142 798,00 07//09 

18 Велосипед       233382 1 798,00 10540143 798,00 07//09 

19 Велосипед      512765 1 798,00 10440147 798,00 09//09 

20 Велосипед      219301 1 798,00 10540148 798,00 09//09 

21 Велосипед      231855 1 798,00 10540149 798,00 09//09 

22 Велосипед      231043 1 798,00 10540152 798,00 10//09 

23 Велосипед      513429 1 798,00 10540153 798,00 10//09 

24 Велосипед      513481 1 798,00 10540156 798,00 10//09 

25 Велосипед    185716 1 798,00 10540157 798,00 10//09 

26 Велосипед      337586 1 798,00 10540158 798,00  10//09 



27 Велосипед      183923 1 798,00 10540159 798,00  10//09 

28 Велосипед      518625 1 798,00 10540162 798,00  11//10 

29 Велосипед      189188 1 1100,00 10540163 1100 11//11 

30 Велосипед      189239 1 1100,00 10540166 1100 12//11 

31 Велосипед      189639 1 1100,00 10540167 1100 12//11 

32 Велосипед        47480 1 830,00 10540169 594,00 06//14 

33 Велосипед        46860 1 830,00 10540170 594,00 06//14 

34 Велосипед        46670 1 830,00 10540171 594,00 06//14 

35 Велосипед        46628 1 830,00 10540172 594,00 06//14 

36 Велосипед        46567 1 830,00 10540173 594,00 06//14 

37 Велосипед        47403 1 830,00 10540174 594,00 06//14 

38 Велосипед        46868 1 830,00 10540175 594,00 06//14 

39 Велосипед        46630 1 830,00 10540176 594,00 06//14 

40 Велосипед        46680 1 830,00 10540177 594,00 06//14 

41 Велосипед        46525 1 830,00 10540178 594,00 06//14 

42 Велосипед        47423 1 830,00 10540179 594,00 06//14 

43 Велосипед        46637 1 830,00 10540180 594,00 06//14 

44 Велосипед                  1 1 1650,00 10540181 990,00 12//14 

45 Велосипед                 2 1 1650,00 10540182 990,00 12//14 

46 Велосипед                 3 1 1650,00 10540183 990,00 12//14 

47 Велосипед                 4 1 1650,00 10540184 990,00 12//14 

48 Велосипед                 5 1 1650,00 10540185 990,00 12//14 

49 Велосипед                 6 1 1650,00 10540186 990,00 12//14 

 ВСЬОГО: 49 44100,00  37308,00  

106 

1 Мягкий уголок 1 1373,00 10630028 1373,00  2001 

2 Печатна машинка ОРТІМА 1 889,00 10630029  889,00 09//03 

3 Мягкий уголок 1 1709,00 10630032  1709,00 12//05 

4 Стілець  27 10260,00 10160041 1026,00 11//17 

5 Шафа Компаніт 2 4692,00 10160042/1,2 469,20 11//17 

6 Шафа КШ (скляні двері) 2 2998,00 10160043/1,2 299,80 11/17 

7 Стіл комп’ютерний Мікс 1 1580,00 10160044 158,00 11//17 

8 Стіл офісний 1 2200,00 10160045 220,00 11//17 

9 Шафа КШ 17 вільха 1 673,00 10160043 67,30 11//17 

10 Шафа КШ 2 вільха 1 1383,00 10160047 138,30 11/17 

11 Шафа КШ 1 горіх 1 1035,00 10160048 103,50 11//17 

12 Пенал офісний 2 2895,00 10160049/1,2 289,50 11/17 

13 Стіл письмовий «Школярик» 2 1630,00 10160050/1,2 163,00 11/17 

14 Шафа КШ 16 яблуня 1 599,00 10160051 59,90 11//17 

15 Масажний стул-трансформер 1 3725,00 10160052 372,50 11//17 

16 Диван фіджі 2 11200,00 10160053/1,2 1120,00 11//17 

 ВСЬОГО: 47 48841,00  8458,00  

113 

1 Стіл однотумбовий 1 130,00 1136008 65,00 91 

2 Стіл однотумбовий 1 130,00 1136009 65,00 97 

3 Сейф металевий 1 70,00 1136019 35,00 92 

4 Вішалка 2 10,00 1136048 5,00 91 

5 Вішалка настінна 2 39,00 1136049 19,50 97 

6 Кастрюля малірована 7л 1 25,00 1136084 12,50 12//01 

7 Тарілка глибока 20 36,00 1136090 18,00 12//01 

8 Салатниця 4 7,00 1136091 3,50 12//01 

9 Ложка н/с 7 29,00 1136092 14,50 12//01 

10 Виделка н/с 7 24,00 1136094 12,00 12//01 

11 Ложка розливна 1 14,00 1136096 7,00 12//01 



12 Ніж 2 16,00 1136099 8,00 12//01 

13 Відкривачка 1 6,00 1136100 3,00 12//01 

14 Ваза для квітів 3 5,00 1136102 2,50 12//01 

15 Відро маліроване 1 27,00 1136106 13,50 12//01 

16 Таз емалірований 1 28,00 1136109 14,00 12//01 

17 Стільці   15 1000,00 1136111 500,00 12//01 

18 Праска 1 52,00 1136116 26,00 12//01 

19 Карнизи 2,4м 9 459,00 1136117 229,50 12//01 

20 Рубильник 1 152,00 1136119 76,00 12//01 

21 Електролічильник 1 200,00 1136120 100,00 12//01 

22 Тумба під телевізор 1 180,00 1136124 90,00 12//01 

23 Стіл письмовий 1 250,00 1136125 125,00 12//01 

24 Стіл картотека 1 197,00 1136007 98,50 91 

25 Сейф /шкаф/ металевий 1 90,00 1136017 45,00 91 

26 Вогнегасник ВВК-1,4 2 96,00 1136129 48,00 11//02 

27 Чайник 2 52,00 1136130 26,00 11//02 

28 Знаки пожежні 5 10,00 1136134 5,00 12//02 

29 Ложки столові 12 24,00 1136137 12,00 11//03 

30 Ложки чайні 16 24,00 1136138 12,00 11//03 

31 Плита електрична 1 65,00 1136139 32,50 11//03 

32 Чарка   24 14,00 1136143 7,00 03//04 

33 Тарілка мілка 24 60,00 1136145 30,00 05//04 

34 Відро для мусора 2 14,00 1136149 7,00 05//04 

35 Карзина для сміття 5 40,00 1136150 20,00 05//04 

36 Стільці 11 715,00 1136160 357,50 10//04 

37 Стілець   1 190,00 1136161 95,00 10//04 

38 Вилка 14 28,00 1136195 14,00 02//05 

39 Стіл перукарський 1 330,00 1136196 165,00 03//05 

40 Дзеркало 1 75,00 1136229 37,50 11//05 

41 Вогнегасник ВВК-1,4 1 80,00 1136233 40,00 05//06 

42 Кронштейн 2 28,00 1136234 14,00 05//06 

43 Обігрівач 1 267,00 1136247 133,50 10//06 

44 Лопата для снігу 1 46,00 1136248 23,00 11//06 

45 Подовжувач 1 27,00 1136257 13,50 12//07 

46 Стільці 4 292,00 1136111 146,00 02//02 

47 Карнизи 1 23,00 1136136 11,50 02//02 

48 Жалюзі вертикальні м2 7 449,00 1136259 224,50 03//08 

49 Калькулятор 1 25,00 1136269 12,50 05//08 

50 Фільтр сетевий  5м 1 28,00 1136262 14,00 03//08 

51 Кабель сетевий  10м 1 20,00 1136263 10,00 03//08 

52 Клавіатура для комп'ютера 1 54,00 1136264 27,00 05//08 

53 Коврик для миши 1 8,00 1136266 4,00 05//08 

54 Фільтр сетевий  5м 1 34,00 1136267 17,00 05//08 

55 Стіл 2-х тумбовий 5 775,00 1136281 387,50 1989 

56 Обогрівач 3 429,00 1136291 214,50 1993 

57 Шкаф для одягу 1 630,00 1136338 315,00 08//08 

58 Шкаф книжний 1 630,00 1136339 315,00 11//08 

59 Шкаф книжний 1 630,00 1136340 315,00 11//08 

60 Пенал 1 320,00 1136350 160,00 11//08 

61 Вогнегасник ВП-2 автом 1 90,00 1136362 45,00 11//08 

62 Фільтр - подовжувач 1 45,00 1136368 22,50 12//08 

62 Ножиці перукарські 1 250,00 1136372 125,00 01//09 

64 Стіл під комп’ютер 2 920,00 1136379 460,00 05//09 

65 Стіл письмовий 1 560,00 1136380 280,00 04//09 



66 Шафа для одягу 1 470,00 1136389 235,00 04//09 

67 Шафа 2х дверний 1 560,00 1136390 280,00 07//09 

68 Шафа для паперів 1 450,00 1136391 225,00 07//09 

69 Стіл письмовий 2 1120,00 1136392 560,00 07//09 

70 Стіл під комп’ютер 1 450,00 1136393 225,00 07//09 

71 Подовжувач 1 42,00 1136394 21,00 07//09 

72 Модем D-Link 1 255,00 1136395 127,50 07//09 

73 Лампи денного світла 6 810,00 1136397 405,00 08//09 

74 Світильник потолочний 2 150,00 1136398 75,00 09//09 

75 Switch D-LINR 1 140,00 1136399 70,00 09//09 

76 Ложки 10 25,00 1136404 12,50 2012 

77 Виделка   10 20,00 1136405 10,00 11//09 

78 Чашки 6 64,00 1136406 32,00 11//09 

79 Стіл письмовий 1 600,00 1136407 300,00 11//09 

80 Приставка до столу 1 200,00 1136408 100,00 11//09 

81 Тумба 850*400*750 1 575,00 1136409 287,50 11//09 

82 Телефон Panasonik 1 154,00 1137023 77,00 11//09 

83 Ваги МР-1800 1 165,00 1136413 82,50 12//09 

84 Калькулятор 1 77,00 1136414 38,50 01//10 

85 Поливалка поліетил. 10л. 1 30,00 1136439 15,00 01//10 

86 Лопата штикова з черенком 1 32,00 1136440 16,00 06//10 

87 Телефон Panasonik 1 128,00 1136311 64,00 06/17 

88 Вогнегасник ВП-2 1 84,00 1136078 42,00 06//10 

89 Подовжувач 2 72,00 1136445 36,00 08//08 

90 Калькулятор 2 78,00 1136449 39,00 12//02 

91 Подовжувач 1 38,00 1136450 19,00 08//10 

92 Вентилятор д200 1 90,00 1136451 45,00 10//10 

93 Стіл кухонний 1 60,00 1136037 30,00 11//10 

94 Шафа для одягу 1 610,00 1136293 305,00 11//10 

95 Карнизи віконні 3м 2 118,00 1136303 59,00 10//97 

96 Каструля малірована 1 65,00 1136378 32,50 08//08 

97 Фільтр-подовжувач 1 36,00 1136462 18,00 08//08 

98 Клавіатура для комп'ютера 1 74,00 1136463 37,00 04//09 

99 Монітор 1 849,00 1136469 424,50 03//11 

100 Клавіатура для комп'ютера 1 73,00 1136471 36,50 03//11 

101 Телефон Panasonik 1 149,00 1137024 74,50 04//12 

102 Подовжувач 1 94,00 1136483 47,00 04//12 

103 Електролічильник 1 850,00 1136488 425,00 05//13 

104 Електродрель 1 365,00 1136489 182,50 07//13 

105 Машинка для стрижки 1 395,00 1136498 197,50 12//14 

106 Подовжувач мережевий 1 75,00 1136502 37,50 12//14 

107 Топор 1 270,00 1136505 135,00 03//15 

108 Електрочайник 1 335,00 1136511 167,50 03//15 

109 Сетевой фільтр 1 65,00 1136512 32,50 04//15 

110 Телефон Panasonik 2350 1 342,00 1136513 171,00 07//15 

111 Дзеркало 4 232,00 1136079 116,00 07//15 

112 Стіл журнальний 1 50,00 1136080 25,00 09//15 

113 Шафа /райсоюз/ 1 66,00 1136127 33,00 02//00 

114 Стілець /корюків-сервіс/ 1 20,00 1136128 10,00 02//00 

115 Лапа взуттєва /корюк-сер/ 1 15,00 1136129 7,50 01//02 

116 Табуретки /комунальник/ 9 119,07 1136131 59,54 01//02 

117 Стіл журнальний /комун/ 1 72,00 1136122 36,00 01//02 

118 Крісло перукарське/кому/ 1 420,00 1136133 210,00 01//02 

119 Гладільна дошка/Єдність/ 1 107,00 1136139 53,50 01//02 



120 Книжна полка /Єдність/ 1 4,00 1136143 2,00 01//02 

121 Тумба б/в /Єдність/ 1 70,00 1136144 35,00 08//02 

122 Інгалятор /Черніг.обл.від 1 1325,00 1136145 662,50 10//02 

123 Тумбочка /ЦРЛ/ 1 37,00 1136146 18,50 10//02 

124 Швейна машинка /Едланд 1 180,00 1136147 90,00 10//02 

125 Швейна машинка /NewHome 1 84,00 1136522 42,00 11//02 

126 Мишка для комп'ютера 1 194,00 1136523 97,00 10//04 

127 Ножиці 1 200,00 1136527 100,00 10//15 

128 Миш оптична №3 1 110,00 1136529 55,00 11//15 

129 Шафа 1 980,00 1136545 490,00 02//16 

130 Картридж  1 490,00 1136553 245,00 02//16 

131 Машинка для взуття 1 2900,00 1136554 1450,00 06//16 

132 USB накопичувач 1 118,00 1136552 59,00 09//16 

133 Утюг 1 418,00 1136558 209,00 09//16 

134 Корзина для сміття 5 125,00 1136559 62,50 08//16 

135 Стілець м'який 8 2720,00 11136564 1360,00 12//16 

136 Електрочайник 1 398,00 11136567 199,00 12//16 

137 Книжкова полиця 1 580,00 11136568 290,00 05//17 

138 Книжкова полиця 2 840,00 11136569 420,00 06//17 

139 Флеш накопичувач 1 150,00 11136570 75,00 06//17 

140 Радіо 1 250,00 11136571 125,00 06//17 

141 Пенал 1 570,00 11136576 285,00 06//17 

142 Лампа настільна 2 832,00 11136586 416,00 06//17 

143 Тепловентилятор 3 729,00 11136587 364,50 07//17 

144 Аромалампа 1 4100,00 11136572 2050,00  10//17 

145 Стіл дерев'яний 1 132,35 11136581  66,18 10//17 

146 Тумбочка дерев'яна 1 166,57 11136582  83,29 06//17 

147 Стільці метало-пластик. 6 194,16 11136583 97,08  08//17 

148 Шафа дерев'яна 1 129,45 11136584 64,73 08//17 

149 Сейф металевий  1 97,09 11136585 48,55 09//17 

150 Тумба офісна б/в 1 1,00 1136284 0,50 09//17 

151 Шафа 1 650,00 1136294 325,00 09//17 

152 Тумбочка  3 325,00 1136108 162,50 07//08 

153 Стільці   5 475,00 1136128 237,50 08//08 

154 Шкаф 2-х дверний б/в 1 1,00 1136287 0,50 07//05 

155 Стіл прикроватний 1 683,00 1136383 341,50 12//06 

156 Стіл 2-х тумбовий 2 840,00 1136297 420,00 07//08 

157 Підставка для квітів 1 210,00 1136305 105,00 06//09 

158 Шафа роздягальня 2 568,00 1136299 284,00 08//08 

159 Стерилізатори 2 29,00 1136053 14,50 08//08 

160 Вогнегасник ВП-5 3 234,00 1136077 117,00 08//08 

161 Вогнегасник ВП-5       хол 2 155,00 1136136 77,50 01//97 

162 Стіл б/в 1 1,00 1136285 0,50 12//02 

163 Стіл однотумбовий 1 1,00 1136286 0,50 11//07 

154 Сейф металевий б/в 1 1,00 1136289 0,50 07//08 

165 Стіл обідній 1 217,00 1136292 108,50 07//08 

166 Шафа для одягу 2 2440,00 1136293 1220,00 07//08 

167 Шафа для одягу 1 650,00 1136294 325,00 08//08 

168 Шафа для книг 1 490,00 1136295 245,00 08//08 

169 Тумба при ліжку 6 720,00 1136296 360,00 08//08 

170 Шафа для білизни 1 625,00 1136298 312,50 08//08 

171 Дзеркало 4 488,00 1136302 244,00 08//08 

172 Карнизи віконні 3м 2 236,00 1136303 118,00 08//08 

173 Карнизи віконні 3,5м 1 201,00 1136304 100,50 08//08 



174 Стілець ИСО 5 485,00 1136308 242,50 08//08 

175 Стілець метал 8 1240,00 1136309 620,00 08//08 

176 Утюг 1 126,00 1136310 63,00 08//08 

177 Ваза 4 28,00 1136328 14,00 08//08 

178 Переноска 2 59,00 1136335 29,50 08//08 

179 Умивальники з постам-ми 1 210,00 1136337 105,00 09//08 

180 Ваза 2 58,00  1136328 29,00 10//08 

181 Грабли з черенком 1 120,00 1136377 60,00 06//08 

182 Кастрюля маліров.25л 1 53,00 1136400 26,50 04//09 

183 Тарілка 1 57,00 1136412 28,50 04//09 

184 Трос для каналізації 1 26,00 1136422 13,00 09//09 

185 Ніж кухонний 1 36,00 1136423 18,00 12//09 

186 Ніж середній  1 36,00 1136423 18,00 03//10 

187 Кип'ятильник 1 19,00 1136433 9,50 03//10 

188 Телефон Panasonik /факс/ 1 949,00 1136453 474,50 03//10 

189 Бак для білизни 1 99,00 1136456 49,50 06//10 

190 Туалет прикроватний 1 740,00 1136384 370,00 12//10 

191 Ширма 3-х створчата 1 870,00 1136382 435,00 02//11 

192 Тумбочка б/в 3 3,00 1136283 1,50 06//09 

193 Клавіатура 3030 1 260,00 11136587 130,00 06//09 

194 Картридж 725 1 350,00 11136588 175,00 07//08 

195 Картридж103 1 380,00 11136589 190,00 12//18 

196 Катртридж4200 1 500,00 11136590 250,00 12//18 

197 Мишка  2 480,00 11136591(2) 240,00 12//18 

198 Картридж  1 370,00 11136605 185,00 12//18 

199 Тепловентелятор 3 789,00 11136593(4,5) 394,50 12//18 

200 Настільна лампа  2 910,00 11136596(7) 455,00 12//18 

201 Калькулятор  1 197,00 111336600 98,50 12//18 

202 Калькулятор  1 210,00 11136601 105,00 12//18 

203 Калькулятор  1 219,00 11136602 109,50 12//18 

204 Калькулятор  1 219,00 11136603 109,50 12//18 

205  Дрель ударна 1 1300,00 11136608 650,00 12//18 

206 Колонки  1 160,00 11136609 80,00 12//18 

207 Флеш накопичувач 1 190,00 11136610 95,00 12//18 

208 Калькулятор  1 256,00 11136611 128,00 12//18 

209 Коса 1 250,00 11136612 125,00 12//18 

210 Набір сверл 1 230,00 11136613 115,00 12//18 

211 Викрукта 1 115,00 11136604 57,50 12//18 

212 Сокира кована 1 340,00 11136606 170,00 12//18 

213 Ножівка 1 140,00 11136614 70,00 12//18 

214 Ключ разводний  1 225,00 11136598 112,50 12//18 

215 Ключ газовий 1 239,00 11136599 119,50 12//18 

216 Степлер  1 259,00 11136607 129,50 12//18 

217 Монітор 1 120,00 11136574 60,00 12//18 

218 ФЕН 1 265,00 1136144 132,50 12//18 

219 

Пристрій безперебійного 
живлення 6755 

1 120,00 11136575 60,00 
07/09 

220 Тонометр 1 198,00 1136002 99,00 06/17 

221 Сковорода з ручкою 1 40,00 1136085 20,00 12//01 

222 Друшляк  1 7,00 1136088 3,50 12//01 

223 Плойка 1 45,00 1136151 22,50 05//04 

224 Лампа світильника 1 55,00 1136162 27,50 11//04 

225 Тиски  1 80,00 1136066 40,00 1991 

226 Електроточило  1 120,60 1136067 60,30 1991 

 ВСЬОГО: 518 68595,29  34297,67  



114 

1 Тканина порт’єрна 5 436,00 1140012  218,00 12//01 

2 Коврик /іконка/ 1 65,00 1140021  32,50 09//08 

3 Штори /м/ 26,5 583,00 1140018  291,50 08//08 

4 Тюль  /м/ 6 780,00 1140026  390,00 12//16 

5 Тесьма м 24,5 73,00 1140027  36,5 12//16 

6 Тюль /м/ 10 995,00 1140022  497,50 03//15 

7 Тюль  /м/ 18 1980,00 1140025  990,00 12//16 

8 Кофта жін.тепла 8 2250,00 1143128  1125,00 12//15 

9 Взуття суконне 18 1710,00 11143162  855,00 10//17 

10 Халат домашній флан 9 1215,00 11143157  607,50 07//17 

11 Кофта жіноча 12 3000,00 11143156  1500,00 08//17 

12 Полотенца  30 1980,00 11143158 990,00  06//18 

 ВСЬОГО: 168 15067,00  7533,50  

  РАЗОМ 829 338306,29  152834,62   

Відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

1 Телевізор LG 1 1229,00 10490001 1229,00 2004р 

2 Ксерокс 1 650,00 10490003 650,00 2004р 

3 Комп’ютер 1 465,00 10480002 465,00 2004р 

4 Комп’ютер 1 2301,00 10480005 2301,00 2004р. 

5 Печатна машинка Optima 1 799,00 10630001 799,00 2004р. 

6 Мультимедійний проектор 1 3200,00 10490005 1816,00 2013р 

7 Принтер 1 773,00 10480004 773,00   

8 Факс\модем 1 291,00 10480006 291,00 2004р. 

9 Системний блок 1 1967,00 10480007 1967,00 2006р. 

10 Монітор samsung 1 503,00 10480008 503,00 2006р. 

11 Принтер Samsung 1 792,00 10480009 792,00 2006р. 

12 Модем 1 229,00 10480010 229,00 2006р 

13 Комп’ютер Atlon 1 3075,00 10480011 3075,00 2010р. 

14 Комп’ютер Atlon  1 3075,00 10480013 3075,00 2010р. 

15 Монітор LG 1 1200,00 10480012 1200,00 2010р. 

16 Монітор LG 1 1200,00 10480014 1200,00 2010р. 

17 МФУ samsung 1 1628,00 10480015 1628,00 2010р. 

18 Цифровий фотоапарат Canon 1 2000,00 10480016 1700,00 2011р 

19 Факс Panasonik 1 2220,00 10490041 1203,00 2012р. 

20 МФУ Canon 4410 1 2200,00 10490042 1190,00 2012р. 

21 МФУ Canon 4410 1 2200,00 10490043 1190,00 2012р. 

22 Монітор philips 1 1220,00 10480044 660,00 2012р. 

23 Монітор philips 1 1220,00 10480045 660,00 2012р. 

24 Монітор philips 1 1220,00 10480018 660,00 2012р. 

25 Монітор philips 1 1220,00 10480021 660,00 2012р. 

26 Монітор philips 1 1220,00 10480023 660,00 2012р. 

27 Монітор philips 1 1220,00 10480028 660,00 2012р. 

28 Монітор philips 1 1220,00 10480031 660,00 2012р. 

29 Монітор philips 1 1220,00 10480034 660,00 2012р. 

30 Монітор philips 1 1220,00 10480037 660,00 2012р. 

31 Монітор philips 1 1220,00 10480040 660,00 2012р. 

32 Системний блок deluх 1 3780,00 10480046 2048,00 2012р. 

33 Системний блок deluх 1 3780,00 10480047 2048,00 2012р. 

34 Системний блок deluх 1 3780,00 10480017 2048,00 2012р. 

35 Системний блок deluх 1 3780,00 10480022 2048,00 2012р. 

36 Системний блок deluх 1 3780,00 10480024 2048,00 2012р. 

37 Системний блок deluх 1 3780,00 10480027 2048,00 2012р. 

38 Системний блок deluх 1 3780,00 10480030 2048,00 2012р. 



39 Системний блок deluх 1 3780,00 10480033 2048,00 2012р. 

40 Системний блок deluх 1 3780,00 10480036 2048,00 2012р. 

41 Системний блок deluх 1 3780,00 10480039 2048,00 2012р. 

42 Принтер Canon 1 1100,00 10480048 595,00 2012р. 

43 Принтер Canon 1 1100,00 10480049 595,00 2012р. 

44 Принтер Canon 1 1100,00 10480019 595,00 2012р. 

45 Принтер Canon 1 1100,00 10480020 595,00 2012р. 

46 Принтер Canon 1 1100,00 10480025 595,00 2012р 

47 Принтер Canon 1 1100,00 10480026 595,00 2012р 

48 Принтер Canon 1 1100,00 10480029 595,00 2012р 

49 Принтер Canon 1 1100,00 10480032 595,00 2012р 

50 Принтер Canon 1 1100,00 10480035 595,00 2012р 

51 Принтер Canon 1 1100,00 10480038 595,00 2012р 

 ВСЬОГО: 51 92997,00  60306,00  

388 Велосипед «Аіст» 1 990,00 10540001 990,00 2012р. 

389 Велосипед «Аіст» 1 990,00 10540002 990,00 2012р. 

390 Велосипед «Аіст» 1 990,00 10540003 990,00 2012р. 

391 Велосипед «Аіст» 1 990,00 10540004 990,00 2012р. 

392 Велосипед «Аіст» 1 990,00 10540005 990,00 2012р. 

393 Велосипед «Аіст» 1 990,00 10540006 990,00 2012р. 

394 Велосипед «Аіст» 1 990,00 10540007 990,00 2012р. 

395 Велосипед «Аіст» 1 990,00 10540008 990,00 2012р. 

 РАЗОМ 8 7920,00  7920,00  

396 Стільці офісні 10 1300,00 1136003 650,00 2010р 

397 Столи письмові 5 1942,00 1136004 971,00 2010р. 

398 Книжкова полиця 1 226,00 1136005 113,00 2010р. 

399 Принтер samsung 1 720,00 1136006 360,00 2010р 

400 Плеєр DVD ERGO 1 420,00 1136007 210,00 2010р. 

401 Крісла м’які 3 702,00 1136008 351,00 2011р. 

402 Столи письмові 6 3600,00 1136009 1800,00 2011р. 

403 Шафа для паперів 2 1400,00 1136010 700,00 2011р. 

404 Шафа для паперів 1 500,00 1136011 250,00 2011р. 

405 Шафа для одягу 1 700,00 1136012 350,00 2011р. 

406 Стільці офісні 8 952,00 1136013 476,00 2012р. 

407 Вішак для одягу 8 2272,00 1136014 1136,00 2012р. 

408 Столи письмові 8 4800,00 1136015 2400,00 2012р. 

409 Шафи для паперів 8 5600,00 1136016 2800,00 2012р. 

410 Поличка для паперів 2 1000,00 1136017 500,00 2012р. 

411 Проекційний екран 1 780,00 1137002 390,00 2012р. 

412 калькулятор sit44 8 1016,00 1137001 508,00 2012р. 

413 Поличка під прек. екр. 1 320,00 1136018 160,00 2012р. 

 ВСЬОГО: 75 28250,00  14125,00  

  РАЗОМ 134 129167,00   82351,00   

 РАЗОМ ПО ДОДАТКУ 963 467473,29  235185,62  

 

 

Секретар міської ради                                                                     С. О. Олійник 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

18 квітня 2019 року                         м. Корюківка                                   № 7-23/VIІ 
 

 
Про внесення змін до рішення  

чотирнадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 24 травня 2018 року  

«Про встановлення туристичного збору» 

 

 Розглянувши клопотання Головного управління Державної фіскальної  

служби у Чернігівській області щодо вжиття заходів для забезпечення вимог 

Податкового кодексу України та неоднозначного трактування Положення про 

туристичний збір на території населених пунктів Корюківської міської ради, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, 

бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста, керуючись 

ст. 268 Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила:  

 

 1. Внести зміни до рішення чотирнадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 24 травня 2018 року «Про встановлення 

туристичного збору», а саме затвердити Положення про туристичний збір на 

території населених пунктів Корюківської міської ради в новій редакції, що 

додається. 

 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                            Р. АХМЕДОВ 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення двадцять третьої сесії 

Корюківської міської ради  

сьомого скликання  

від 19 квітня 2019 року  

№ 7-23/VII 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР  

НА ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ  

КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 

1. Загальні положення 

 

1.1.  Положення про туристичний збір на території населених пунктів 

Корюківської міської ради (далі – Положення) розроблено на підставі ст. 268 

Податкового кодексу України (далі – Кодекс), Бюджетного кодексу України, 

ст.26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № та визначає 

порядок справляння туристичного збору на території населених пунктів 

Корюківської міської ради. 

 Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними 

особами на території Корюківської міської ради. 

 

2. Платники збору 

 

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без 

громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальних 

одиниць, на території яких діє рішення  міської ради про встановлення 

туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання 

(ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Кодексу, а 

саме: 

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки 

відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, 

пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади; 

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, 

котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що 

використовуються для тимчасового проживання (ночівлі). 

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які: 

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у 

населених пунктах Корюківської міської ради; 

б) особи визначені підпунктом "в" підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 

Кодексу, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях 

проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 

268.5 статті 268 Кодексу, що належать фізичним особам на праві власності або 

на праві користування за договором найму; 



в) особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, що супроводжують 

осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше одного 

супроводжуючого); 

г) ветерани війни; 

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, 

реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та 

санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та 

акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров’я; 

е) діти віком до 18 років; 

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-

курортні заклади; 

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, 

визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, які 

тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання 

(ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 

Кодексу, що належать їй на праві власності або на праві користування за 

договором найму. 

2.3. Облік осіб, визначених підпунктом 2.2 пункту 2 цього Положення, 

ведеться податковими агентами туристичного збору окремо за кожною 

категорією. 

3. Ставка збору 

 

3.1.  Ставка збору встановлюється за рішенням міської ради за кожну 

добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених 

підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Кодексу, у розмірі  0 відсотків - для 

внутрішнього туризму та 0 відсотків - для в’їзного туризму від розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. 

 

4. База справляння збору 

 

4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового 

розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 

пункту 268.5 статті 268 Кодексу. 

 

5. Податкові агенти 

 

5.1. Податковими агентами туристичного збору є: 

 

а) юридичні особи, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи 

юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 статті 268 Кодексу, 

фізичні особи - підприємці, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб 



у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 

статті 268 Кодексу; 

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих 

осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), 

визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Кодексу, 

що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за 

договором найму; 

в) юридичні особи, які уповноважуються міською радою, справляти збір 

на умовах договору, укладеного з міською радою. 

 

6. Особливості справляння збору 

 

6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед 

тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, 

які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням 

інших вимог, визначених рішенням міської ради. 

6.2 За один і той самий період перебування платника збору на території 

однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено 

туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким 

платником збору, не допускається. 

6.3. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях 

проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві 

користування, виключно за наявності у платника збору документа, що 

підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Кодексу та рішення 

міської ради. 

6.4. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний 

збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено 

туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій 

особі у встановленому Кодексом порядку. 

 

7. Порядок сплати збору 

 

7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням 

щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду 

строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, 

на підставі рішення міської ради. 

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, 

що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації 

такого податкового агента зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як 

податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби 

за місцезнаходженням підрозділу. 

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному 

кварталу. 

 

 



8. Податковий обов’язок 

 

8.1. Податковим обов’язком визначається обов’язок платника сплатити 

суму податку в порядку і строки, визначені Кодексом та цим Положенням. 

8.2. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком і 

збором. 

8.3. Податковий обов’язок є безумовним і першочерговим стосовно інших 

неподаткових обов’язків платника податків, крім випадків передбачених 

Кодексом. 

8.4. Виконання податкового обов’язку може здійснюватися платником 

податку самостійно або за допомогою свого представника чи податкового 

агента. 

8.5. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання 

податкового обов’язку несе платник податку, крім випадку, визначених 

Кодексом. 

9. Контроль 

 

9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині 

справляння туристичного збору здійснює відповідний підрозділ Державної 

фіскальної служби України.     

 

 

Секретар міської ради                                                                   С. ОЛІЙНИК 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

18 квітня 2019 року                         м. Корюківка                                   № 8 - 23/VIІ 

 

Про внесення змін до рішення вісімнадцятої  

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання 

від 15 листопада 2018 р. «Про план діяльності з  

підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік 

 

 Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з гуманітарних 

питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної 

політики, депутатської етики та регламенту, керуючись ст. 7 Закону України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

 1. Внести зміни до рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 15 листопада 2018 року «Про план діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік», а саме викласти план в 

новій редакції: 

 
 

№ 

з/п 

 

Вид проекту 

 

Назва проекту 

 

 

Мета прийняття 

 

 

Термін 

підготовки 

 

Розробник 

проекту 

1 Рішення 

Корюківської 

міської ради 

Про 

затвердження 

правил 

благоустрою 

населених 

пунктів 

Корюківської 

міської 

територіальної 

громади 

Забезпечення 

ефективного 

контролю за 

дотриманням 

благоустрою 

населених 

пунктів громади, 

виявлення 

порушень у 

сфері 

Січень – 

грудень 

Виконавчий 

апарат міської 

ради та її 

виконкому 



благоустрою та 

притягнення до 

відповідальності 

громадян та 

суб’єктів 

господарської 

діяльності 

2 Рішення 

Корюківської 

міської ради 

Про порядок 

проведення 

конкурсу на 

право оренди 

майна міської 

комунальної 

власності 

Корюківської 

міської 

територіальної 

громади 

Визначення 

процедури 

проведення 

конкурсу на 

право оренди 

майна міської 

комунальної 

власності 

Корюківської 

міської 

територіальної 

громади 

Січень – 

грудень 

Виконавчий 

апарат міської 

ради та її 

виконкому 

3 Рішення 

виконкому 

Корюківської 

міської ради 

Про організацію 

проведення 

конкурсу з 

призначення 

управителя 

багатоквартирног

о будинку на 

території  

населених 

пунктів 

Корюківської 

міської 

територіальної 

громади 

Визначення на 

конкурсній 

основі 

управителя 

багатоквартирно

го будинку, в 

якому 

власниками 

квартир не 

створено ОСББ 

Січень – 

грудень 

Виконавчий 

апарат міської 

ради та її 

виконкому 

4 Рішення 

Корюківської 

міської ради 

Про 

затвердження 

Положення про 

порядок 

відчуження та 

списання майна 

міської 

комунальної 

власності 

Визначення 

механізму 

відчуження 

майна міської 

комунальної 

власності 

шляхом 

приватизації на 

аукціоні, 

безоплатної 

передачі та 

списання 

Січень – 

грудень 

Виконавчий 

апарат міської 

ради та її 

виконкому 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та  регламенту. 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 



 

 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

18 квітня 2019 року                      м. Корюківка                                № 9-23/VІI 

 

Про відміну деяких 

рішень Корюківської міської ради 

  

Розглянувши заяву Савенка Сергія Федоровича та додані матеріали, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва 

та охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

1.Відмінити п. 3 рішення двадцять другої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 28.02.2019 р. «Про дозвіл на виготовлення 

документації із землеустрою» у частині надання дозволу Савенку Сергію 

Федоровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення за 

межами населеного пункту Корюківської міської ради для подальшої 

передачі її безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства (КВЦПЗ 01.03.) площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1897 у зв’язку з поданою заявою. 

 

2. 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                                                                          Р.АХМЕДОВ 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

18 квітня 2019 року                      м. Корюківка                                № 10-23/VІI 

 

Про внесення змін до 

деяких рішень міської ради 

 

 Розглянувши протокол № 5 засідання обласної архітектурно-

містобудівної ради від 22.03.2019 року, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись статтями 12 Земельного кодексу 

України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1. Внести зміни до пункту 1 рішення восьмої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 09.08.2017 р. «Про розроблення детального 

плану території земельних ділянок в межах міста Корюківка, Корюківського 

району, Чернігівської області», виклавши в новій редакції, а саме: 

«1.Розробити детальний план території в межах населеного пункту 

орієнтовною площею 4,5 га на основі затвердженого генерального плану       

м. Корюківка Чернігівської області для житлової забудови по вул. Воїнів 

Інтернаціоналістів». 

 

2.Вважати таким, що втратив чинність пункт 7 рішення тринадцятої 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 05.03.2018 року «Про 

внесення змін до деяких рішень міської ради». 

 

3. 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                                                                          Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

18 квітня 2019 року                      м. Корюківка                                № 11-23/VІI 

 

Про розірвання та поновлення   

договорів оренди (суборенди) землі 

  

 Розглянувши звернення фізичних та юридичних осіб та додані 

матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись 

статтями 12, 79-1, 93, 122  Земельного кодексу України,  статтями 7, 31-33 

Закону України «Про оренду землі», статтею 288 Податкового кодексу 

України, статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), Закон 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

    

1. Припинити договір оренди землі від 07.12.2018 р. з попереднім 

орендарем –  Корюківською районною спілкою споживчих товариств у 

зв’язку з переходом права власності на нерухоме майно до Мисника Віталія 

Миколайовича (витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію права власності, номер запису про право власності 30524935 

від 01.03.2019 р.), яке розташоване на орендованій земельній ділянці для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 0,1488 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1303, по                        

вул. Дудка, 46/4, м. Корюківка. 

1.1.Укласти з Мисником Віталієм Миколайовичем договір оренди землі 

на земельну ділянку вказану в п. 1 даного рішення на тих самих умовах, які 

були у попереднього орендаря. 

 

2. Припинити договір оренди земельної ділянки від 24.05.2016 р.                          

з Бобровник Ольгою Василівною та Майстренко Валентиною Василівною, 

яка розташована за адресою: вул. Лучка, 27, с. Наумівка,  площею 0,2452 га, 



кадастровий номер земельної ділянки 7422485500:01:001:0126, шляхом його 

розірвання за згодою сторін у зв’язку з продажем житлового будинку та 

господарських будівель і споруд.  

 

2. Припинити дію договору оренди землі від 22.03.2016 року, 

укладеного між Корюківською районною державною адміністрацією та 

фізичною особою – підприємцем Абинашним В’ячеславом Івановичем в 

частині витребуваної земельної ділянки, а саме: 

 1,2200 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 80), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0488; яка 

знаходиться на території Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області. 

2.1.Фізичній особі – підприємцю Абинашному В’ячеславу Івановичу 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі в 

частині витребуваної земельної ділянки відповідно до норм чинного 

законодавства. 

 

3. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між 

Корюківською районною державною адміністрацією та ТОВ «АНВ-Агро» від 

27.10.2016 року в частині витребуваної земельної ділянки, а саме: 

 1,3728 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 8), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0008;  

які знаходяться на території Корюківської міської ради Корюківського 

району Чернігівської області. 

3.1.ТОВ «АНВ-Агро» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі в частині витребуваних земельних ділянок відповідно 

до норм чинного законодавства. 

 

4. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між 

Корюківською районною державною адміністрацією та ТОВ «АНВ-Агро» від 

01.06.2017 року в частині витребуваних земельних ділянок, а саме: 

1,5838 га – сіножаті (не витребувана земельна частка (пай) № 251), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0666; 

1,2893 га – сіножаті (не витребувана земельна частка (пай) № 292), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0709; 

1,3941 га – сіножаті (не витребувана земельна частка (пай) № 293), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0710; 

які знаходяться на території Корюківської міської ради Корюківського 

району Чернігівської області. 

4.1.ТОВ «АНВ-Агро» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі в частині витребуваних земельних ділянок відповідно 

до норм чинного законодавства. 

 

5. 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                                                                          Р.АХМЕДОВ 



  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

18 квітня 2019 року                      м. Корюківка                                  № 12-23/VІI 

 

Про дозвіл на виготовлення  

документації із землеустрою  
 

Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб та додані матеріали, 
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись статтями 12,             

79-1, 89, 116, 118, 120, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, статтями 25, 
55 Закону України «Про землеустрій», статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 
міська рада вирішила: 

 

1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для передачі її в оренду або спільну сумісну оренду:  

- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.): 
- Попову Олександру Вікторовичу та Поповій Тетяні Дмитрівні площею 

орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою: вул. Пушкіна, 22,                         

м. Корюківка. 

- Жарому Віктору Івановичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 
розташована за адресою: вул. Довженка Олександра, 29, м. Корюківка.  

- Утишеву Юрію Вікторовичу, Утишевій Ларисі Володимирівні, 

Утишевій Юлії Вікторівні та Мірошник Неллі Юріївні площею орієнтовно 
0,10 га, яка розташована за адресою: вул. Молодіжна, 37/1 м. Корюківка.  

 

2. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для передачі її у власність: 

- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.): 
- Видишу Миколі Петровичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шевченка, 31, с. Сядрине. 



- Сомову Ігорю Володимировичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 
розташована за адресою: вул. Дудка, 6, м. Корюківка. 

- Зайцю Леоніду Олексійовичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Незалежності, 28, с. Петрова Слобода. 
 

3. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для подальшої передачі її безоплатно у власність: 

- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.): 

- Погуляй Олександрі Олександрівні площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Сонячна, 1, м. Корюківка. 

- Миснику Олександру Миколайовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 
розташована за адресою: вул. Дудка, 37-А, м. Корюківка. 

- Косенчуку Василю Миколайовичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Слобідська, 10, с. Ховдіївка. 
- Борздию Андрію Васильовичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Слобідська, с. Ховдіївка. 

- Анопу Віталію Сергійовичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Гагаріна, 53, с. Забарівка. 
- Дмитренку Василю Михайловичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Перемоги, 22, м. Корюківка. 

- Пономаренко Марині Вікторівні площею орієнтовно 0,10 га, яка 
розташована за адресою: вул. Нова, м. Корюківка. 

- Євтушенко Інні Володимирівні площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Лісового П, 13, с. Бреч. 

- Галушці Миколі Вікторовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 
розташована за адресою: вул. Незалежності, м. Корюківка. 

- Галушці Ірині Олександрівні площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Незалежності, м. Корюківка. 
- Корінь Олексію Васильовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Незалежності, м. Корюківка. 

- Соловйову Валерію Анатолійовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шевченка, м. Корюківка. 
- Олійник Аллі Миколаївні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована 

за адресою: вул. Братчикова, 124 А, м. Корюківка. 

- для ведення особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.): 
 - Мороз Надії Федорівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована за 

адресою: вул. Садова, 12 Б, с. Кирилівка. 

 - Морозу Володимиру Олексійовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована за адресою: вул. Садова, 56 А, с. Кирилівка. 
- Поддубному Олексію Борисовичу площею орієнтовно 0,6 га, яка 

розташована за адресою: вул. Першотравнева, с. Петрова Слобода. 

- Басенко Наталії Миколаївні площею орієнтовно 2,0 га, яка 
розташована за адресою: вул. Зарічна, 19 А, с. Воловики. 

- Зайцю Леоніду Олексійовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована за адресою: вул. Незалежності, 28, с. Петрова Слобода. 

- Летуті Світлані Олександрівні площею орієнтовно 0,19 га, яка 
розташована за адресою: вул. Шевченка, 117, с. Наумівка. 



- Матюсі Юрію Сергійовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована 
за адресою: вул. Хмельницького Б., 15, с. Тютюнниця. 

 

4. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення 

за межами населеного пункту Корюківської міської ради для подальшої 

передачі її безоплатно у власність: 

- для ведення особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.): 
- Чепі Світлані Василівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1210. 
- Янюшкіну Павлу Володимировичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422483500:07:000:1210. 

- Сотнику Анатолію Яковлевичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422483500:07:000:1210. 

- Бондаренко Вікторії Вікторівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1210. 

- Бондаренко Анні Вікторівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1210. 

- Аніщенко Олені Іванівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1210. 

- Аніщенку Миколі Володимировичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1210. 
- Споднікайло Ганні Іванівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1210. 
- Сидоренко Катерині Тарасівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422483500:07:000:1185. 

- Надточій Валентині Василівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422489200:07:000:1924. 



- Надточію Олександру Анатолійовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1924. 
- Надточію Сергію Васильовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1924. 
- Надточій Олені Миколаївні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1924. 
- Осипенко Максиму Володимировичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422489200:07:000:1924. 

- Осипенко Марині Миколаївні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422489200:07:000:1924. 

- Осипенко Любові Миколаївні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1924. 

- Однораловій Людмилі Олександрівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1924. 

- Жменьковському Олександру Юрійовичу площею орієнтовно 2,0 га, 
яка розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 7422489200:07:000:1924. 

- Жменьковській Марії Михайлівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1924. 
- Одноралову Едуарду Леонідовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1924. 
- Марченко Раїсі Іванівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422489200:07:000:1923. 

- Кугук Оксані Василівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422489200:07:000:1923. 



- Пінченко Катерині Олексіївні площею орієнтовно 2,0 га, яка 
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1923. 
- Соловйовій Тетяні Федорівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1923. 
- Соловйову Валерію Анатолійовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1923. 
- Григор Наталії Анатоліївні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422489200:06:000:0111. 

- Суржику Олексію Олексійовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422489200:07:000:1897. 

- Левченко Анні Віталіївні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1839. 

- Герасименко Ользі Леонідівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1839. 

- Хачатурову Ігору Володимировичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1839. 

- Хачатуровій Світлані Іванівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1839. 
- Левченко Євгенії Ігорівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1839. 
- Левченко Світлані Леонідівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422489200:07:000:1839. 

- Левченку Олександру Григоровичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422489200:07:000:1839. 



- Левченку Максиму Олександровичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1839. 
- Василець Ганні Олексіївні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1839. 
- Горбію Олександру Васильовичу орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1839. 
- Горбій Катерині Олександрівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422489200:07:000:1839. 

- Верещаці Михайлу Васильовичу орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422489200:07:000:1839. 

- Єрмоленко Оксані Миколаївні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1839. 

- Єрмоленку Сергію Анатолійовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1839. 

- Єрмоленку Віктору Миколайовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1839. 

- Архиносу Олександру Миколайовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1895. 
- Архинос Людмилі Олексіївні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1895. 
- Хоменко Олені Вікторівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422489200:07:000:1895. 

- Хоменку Павлу Петровичу площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422489200:07:000:1895. 



- Заборській Наталії Олексіївні площею орієнтовно 2,0 га, яка 
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1895. 
- Заборському Володимиру Вікторовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1895. 
- Заборській Аліні Євгеніївні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1895. 
- Зінченко Анастасії Олексіївні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422489200:07:000:1895. 

- Зінченку Ігорю Анатолійовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422489200:07:000:1895. 

- Зінченку Юрію Анатолійовичу плошею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1895. 

- Шмалун Любові Гаврилівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1489. 

- Кіктєвій Ірині Леонідівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1489. 

- Бурому Івану Михайловичу площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована 
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1489. 
- Хоменку Сергію Олександровичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1489. 
- Кулєновій Тетяні Миколаївні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422410100:04:000:1489. 

- Кириченку Віктору Володимировичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422482000:06:001:0103. 



- Жудіку Віктору Володимировичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1909. 
- Жудік Вірі Іванівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1909. 
- Терещенку Миколі Миколайовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1207. 
- Хижняку Володимиру Миколайовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422483500:07:000:1207. 

- Хобелу Віталію Івановичу площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422483500:07:000:1207. 

- Приходьку Сергію Васильовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1207. 

- Приходьку Костянтину Івановичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1207. 

- Камишному Олександру Михайловичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1207. 

- Андрієнку Івану Васильовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1207. 
- Кльові Івану Івановичу площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1207. 
- Кулику Андрію Івановичу площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422483500:07:000:1207. 

- Стельмаху Сергію Михайловичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422483500:07:000:1207. 



- Андрієнку Василю Миколайовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1182. 
- Шараю Євгену Вікторовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1182. 
- Шараю Віктору Васильовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1182. 
- Шарай Марії Петрівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422483500:07:000:1182. 

- Єрмоленко Анні Сергіївні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422488700:05:000:1254. 

- Єрмоленко Яні Сергіївні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1254. 

- Єрмоленко Інні Іванівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1254. 

- Котку Андрію Володимировичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1184. 

- Кабрель Марині Володимирівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1184. 
- Кабрелю Володимиру Олександровичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1184. 
- Войтешику Віктору Аркадійовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422488700:05:000:1184. 

- Котку Володимиру Михайловичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422488700:05:000:1184. 



- Кабрель Валентині Дмитрівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1184. 
- Воєдилу Леоніду Андрійовичу орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1184. 
- Кабрелю Олександру Миколайовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1184. 
- Халецькому Леоніду Михайловичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422488700:05:000:1184. 

- Єгуновій Аллі Іванівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422489200:07:000:1935. 

- Щеневській Руслані Сергіївні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1935. 

- Щеневській Єлізаветі Сергіївні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1935. 

- Щеневському Сергію Михайловичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1935. 

- Щеневській Аліні Юріївні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована 
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1935. 
- Янченку Віктору Володимировичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1914. 
- Зеповій Юлії Борисівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422489200:07:000:1914. 

- Зепову Миколі Вікторовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422489200:07:000:1914. 



- Абинашній Наталії Вікторівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1914. 
- Абинашній Мирославі В’ячеславівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1914. 
- Абинашній Надії Миколаївні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1914. 
- Федченко Христині Вікторівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422489200:07:000:1914. 

- Федченко Ярославі Вікторівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422489200:07:000:1914. 

- Нашивановій Тетяні Олександрівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1914. 

- Янченко Валентині Миколаївні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1914. 

- Лущик Лідії Іванівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1914. 

- Лущик Людмилі Миколаївні площею орієнтовно 2,0 га, яка 
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1914. 
- Лущику Віктору Григоровичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1914. 
- Абинашній Владиславі В’ячеславівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422489200:07:000:1914. 

- Сивченку Олександру Петровичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422410100:04:000:1483. 



- Скоробогатій Галині Михайлівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1483. 
- Сивченко Тетяні Вікторівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1483. 
- Скоробогатому Віталію Анатолійовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1483. 
- Гончаренко Наталії Петрівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422410100:04:000:1483. 

- Головачову Володимиру Івановичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422410100:04:000:1483. 

- Головачовій Світлані Миколаївні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1483. 

- Олійник Тетяні Миколаївні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1483. 

- Резніченко Тамарі Іванівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована 
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1483. 

- Лимаренку Костянтину Миколайовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1485. 
- Лимаренко Ніні Петрівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1485. 
- Сивченко Ганні Іванівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422410100:04:000:1485. 

- Резніченко Юлії Володимирівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422410100:04:000:1485. 



- Резніченку Олександру Володимировичу площею орієнтовно 2,0 га, 
яка розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 7422410100:04:000:1485. 
- Резніченко Світлані Петрівні площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1485. 
- Резніченку Володимиру Михайловичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1485. 
- Нечаєву Євгену Олексійовичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
7422482000:06:001:0078. 

5. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення 

за межами населеного пункту Корюківської міської ради для подальшої 
передачі її в оренду: 

- для ведення особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.): 

- Ячунскієнє Діані Аркадіївні площею орієнтовно 1,0 га, яка 
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за адресою: вул. Шевченка, 61 Б, с. Сахутівка, за рахунок 

земельної ділянки з кадастровим номером 7422489200:06:000:0111. 

6. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для надання її в оренду  

- для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, (КВЦПЗ 03.07.): 
- Савченку Олександру Олександровичу площею орієнтовно 0,03 га, яка 

розташована за адресою: вул. Вокзальна, 16/2, м. Корюківка.  

- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, (КВЦПЗ 11.02.): 

- ПП «Валентина» площею орієнтовно 0,26 га, яка розташована за 

адресою: вул. Костюк Г., 20-Д, м. Корюківка. 
7. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що посвідчує право комунальної власності на земельну ділянку:  

- для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07.): 
- Корюківській міській раді (юридична адреса: вул. Бульварна, 6,                    

м. Корюківка) площею орієнтовно 0,06 га, яка розташована за адресою:                   

вул. Дудка, 64В, м. Корюківка. 
 

8. Дати дозвіл на розроблення детального плану території в межах 

населеного пункту орієнтовною площею 0,6 га на основі затвердженого 

генерального плану м. Корюківка Чернігівської області для житлової забудови 
по вул. Незалежності. 



8.1.Замовником розроблення детального плану території визначити 
Корюківську міську раду (далі - Замовник). 

8.2.Фінансування робіт з розроблення детального плану території 

здійснити за рахунок коштів Галушки Миколи Вікторовича (далі – Заявник). 
8.3.Заявнику визначити розробника детального плану території (далі - 

Розробник)  та укласти тристоронній договір між Замовником, Заявником та 

Розробником на виготовлення детального плану території.  

8.4.Розробнику, після громадського обговорення розробленого 
детального плану території та розгляду на архітектурно-містобудівній раді, 

передати Замовнику на затвердження. 

 

9. Фактичний розмір та місце розташування земельних ділянок, на які 
відповідно до вимог чинного законодавства Корюківською міською радою 

надаються дозволи на їх оформлення у власність чи користування, 

встановлюється та затверджується після виготовлення відповідних проектів 
землеустрою.  

 

10. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб укласти договори на 

виконання робіт по розробці документації із землеустрою та подати 
розроблені документації із землеустрою на сесію Корюківської міської ради 

для прийняття рішення про надання земельних ділянок у власність чи 

користування. 
 

11. Встановити термін дії цього рішення 1 (один) рік з дати прийняття. 

 

12. 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                Р.АХМЕДОВ 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

18 квітня 2019 року                      м. Корюківка                                № 13-23/VІI 

 

Про дозвіл на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

(земельної частки (паю) 

  

 Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб, та додані матеріали, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва 

та охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-

1, 81 Земельного кодексу України, ст.ст. 3, 5 Закону України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв), Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

стимулювання зрошення в Україні», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

    

1.Дати дозвіл Поді Валентині Костянтинівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                      

«ім. Дімітрова», а саме: № 218 рілля, № 176 сіножаті, № 335 пасовище. 

 

2.Дати дозвіл Осипенко Катерині Олександрівні на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 



колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                         

«ім. Дімітрова», а саме: № 219 рілля, № 175 сіножаті, № 344 пасовище. 

 

3.Дати дозвіл Ніколаєнко Людмилі Михайлівні на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                         

«ім. Дімітрова», а саме: № 231 рілля, № 174 сіножаті, № 333 пасовище. 

 

4.Дати дозвіл Оселедцю Володимиру Олексійовичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                       

«ім. Дімітрова», а саме: № 232 рілля, № 171 сіножаті, № 354 пасовище. 

 

5.Дати дозвіл Запорожець Валентині Миколаївні на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                         

«ім. Дімітрова», а саме: № 221 рілля, № 167 сіножаті, № 342 пасовище. 

 

6.Дати дозвіл Білому Олегу Володимировичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                        

«ім. Дімітрова», а саме: № 222 рілля, № 169 сіножаті, № 341 пасовище. 

 

7.Дати дозвіл Білому Петру Миколайовичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                         

«ім. Дімітрова», а саме: № 223 рілля, № 170 сіножаті, № 340 пасовище. 

 

8.Дати дозвіл Летуті Людмилі Олександрівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 



колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                         

«ім. Дімітрова», а саме: № 224 рілля, № 173 сіножаті, № 339 пасовище. 

 

9.Дати дозвіл Смаглюку В’ячеславу Борисовичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                         

«ім. Дімітрова», а саме: № 328 рілля, № 178 сіножаті, № 332 пасовище. 

 

10.Дати дозвіл Кравченко Любові Михайлівні на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                        

«ім. Дімітрова», а саме: № 220 рілля, № 172 сіножаті, № 343 пасовище. 

 

11.Дати дозвіл Варуші Надії Володимирівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                    

«ім. Гагаріна», а саме: № 88 рілля, № 89 сіножаті, № 80 пасовище. 

 

12.Дати дозвіл Макаренку Михайлу Івановичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                       

«ім. Дімітрова», а саме: № 225 рілля, № 284 сіножаті, № 16 пасовище. 

 

13.Дати дозвіл Марченко Тетяні Дмитрівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                      

«ім. Дімітрова», а саме: № 227 рілля, № 232 сіножаті, № 74 пасовище. 

 

14.Дати дозвіл Іванченко Валентині Романівні на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 



колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                       

«ім. Дімітрова», а саме: № 259 рілля, № 158 сіножаті, № 34 пасовище. 

 

15.Дати дозвіл Лосю Анатолію Олексійовичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                      

«ім. Дімітрова», а саме: № 346 рілля, № 231 сіножаті, № 160 пасовище. 

 

16.Дати дозвіл Прохоренко Світлані Іванівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                      

«ім. Дімітрова», а саме: № 211 рілля, № 221 сіножаті, № 104 пасовище. 

 

17.Дати дозвіл Трейтяк Валентині Олексіївні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                         

«ім. Дімітрова», а саме: № 212 рілля, № 263 сіножаті, № 79 пасовище та по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                         

«ім. Дімітрова», а саме: № 226 рілля, № 149 сіножаті, № 73 пасовище. 

 

18.Дати дозвіл Солохненко Катерині Михайлівні на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                      

«ім. Дімітрова», а саме: № 247 рілля, № 259 сіножаті, № 17 пасовище. 

 

19.Дати дозвіл Лісеній Ніні Миколаївні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Полісся», 

а саме: № 35 рілля, № 57 сіножаті, № 172 пасовище. 

 

20.Дати дозвіл Кривоніжко Світлані Григорівні на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 



проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Полісся», 

а саме: № 34 рілля, № 34 сіножаті, № 173 пасовище. 

 

21.Дати дозвіл Мотчаному Юрію Васильовичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Полісся», 

а саме: № 92 рілля, № 58 сіножаті, № 174 пасовище. 

 

22.Дати дозвіл Пацюк Валентині Михайлівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Лісове», 

а саме: № 130 рілля, № 151 сіножаті, № 89 пасовище. 

 

23.Дати дозвіл Рубану Віктору Валентиновичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Лісове», 

а саме: № 124 рілля, № 172 сіножаті, № 175 пасовище. 

 

24.Дати дозвіл Трухан Любові Андріївні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Нива», а 

саме: № 196 рілля, № 195 сіножаті, № 195 пасовище. 

 

25.Дати дозвіл Судаковій Світлані Трохимівні на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Нива», а 

саме: № 97 рілля, № 123 сіножаті, № 123 пасовище та по колишньому 

колективному сільськогосподарському підприємству «Нива», а саме: № 121 

рілля, № 124 сіножаті, № 124 пасовище. 
 

26.Дати дозвіл Сахуті Зої Василівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 



розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Нива», а 

саме: № 171 рілля, № 171 сіножаті, № 171 пасовище. 

 

27.Дати дозвіл Дорошенку Анатолію Івановичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Нива», а 

саме: № 153 рілля, № 155 сіножаті, № 155 пасовище та по колишньому 

колективному сільськогосподарському підприємству «Нива», а саме: № 152 

рілля, № 154 сіножаті, № 154 пасовище. 

 

28.Дати дозвіл Бабичу Михайлу Григоровичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Нива», а 

саме: № 185 рілля, № 185 сіножаті, № 185 пасовище. 

 

29.Дати дозвіл Верещаці Миколі Івановичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Нива», а 

саме: № 186 рілля, № 186 сіножаті, № 186 пасовище. 
 

30.Дати дозвіл Скрипченку Валерію Петровичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Нива», а 

саме: № 180 рілля, № 165 сіножаті, № 165 пасовище. 
 

31.Дати дозвіл Бєловій Катерині Миколаївні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Нива», а 

саме: № 194 рілля, № 163 сіножаті, № 163 пасовище. 
 

32.Дати дозвіл Голобурді Валентині Василівні на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 



розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Нива», а 

саме: № 181 рілля, № 172 сіножаті, № 172 пасовище. 
 

33.Дати дозвіл Луньовій Світлані Віталіївні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Нива», а 

саме: № 184 рілля, № 61 сіножаті, № 61 пасовище. 
 

34.Дати дозвіл Савості Наталії Олександрівні на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                              

«ім. Гагаріна», а саме: № 332 рілля, № 41 сіножаті, № 124 пасовище. 
 

35.Дати дозвіл Теселько Надії Миколаївні та Єкименко Любові 

Миколаївні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок між власниками 

земельних часток (паїв) та до проекту землеустрою щодо організації 

території земельних часток (паїв) по колишньому колективному 

сільськогосподарському підприємству «Нива», а саме: № 114 рілля, № 127 

сіножаті, № 127 пасовище. 
 

36.Дати дозвіл Смецькій Марії Єфимівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Нива», а 

саме: № 111 рілля, № 125 сіножаті, № 125 пасовище. 
 

37.Дати дозвіл Трухан Любові Андріївні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Нива», а 

саме: № 113 рілля, № 126 сіножаті, № 126 пасовище. 
 

38.Дати дозвіл Матюсі Анатолію Васильовичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 



проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Нива», а 

саме: № 104 рілля, № 114 сіножаті, № 114 пасовище. 

 

39.Дати дозвіл ПП «АГРО-СЯДРИНЕ» на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) за рахунок не витребуваних 

земельних ділянок (земельних часток (паїв)) для подальшого оформлення 

права оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

площею орієнтовно 15,93 га згідно Додатку 1.  

Земельні ділянки розташовані за межами населеного пункту                       

села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області. 

 

40.Дати дозвіл ПСП «Червоний маяк» на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) за рахунок не витребуваних 

земельних ділянок (земельних часток (паїв)) для подальшого оформлення 

права оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

площею орієнтовно 20,76 га згідно Додатку 2.  

Земельні ділянки розташовані за межами населеного пункту                       

села Тютюнниця, Корюківського району, Чернігівської області. 

 

41. Зобов’язати фізичних осіб укласти договори на виконання робіт по 

розробці документації із землеустрою та подати розроблені документації із 

землеустрою на сесію Корюківської міської ради для прийняття рішення про 

надання земельних ділянок у власність. 

 

42. 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                                                                          Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до рішення двадцять третьої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 18.04.2019 № 13-23/VII 

 

Перелік  

не витребуваних земельних ділянок (земельних часток (паїв)) на які надається дозвіл  

ПП «АГРО-СЯДРИНЕ» на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для подальшого 

оформлення права оренди на території Корюківської міської ради  

(за межами населеного пункту села Сядрине)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                   С.ОЛІЙНИК 
  

№ ділянки Площа 

сіножаті 

169 0,41 

170 0,41 

171 0,41 

172 0,41 

173 0,41 

174 0,41 

175 0,41 

176 0,41 

177 0,41 

178 0,41 

179 0,41 

180 0,41 

181 0,41 

182 0,41 

183 0,41 

184 0,41 

185 0,41 

186 0,41 

187 0,41 

188 0,41 

189 0,69 

190 0,32 

191 0,33 

192 0,35 

193 0,36 

194 0,38 

195 0,39 

196 0,40 

197 0,41 

198 0,41 

199 0,41 

200 0,41 

201 0,41 

202 0,41 

203 0,41 

204 0,41 

205 0,41 

206 0,41 

207 0,41 

всього 15,93 га 



Додаток 2  

до рішення двадцять третьої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 18.04.2019 № 13-23/VII 

 

Перелік  

не витребуваних земельних ділянок (земельних часток (паїв)) на які надається дозвіл  

ПСП «Червоний Маяк» на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для подальшого 

оформлення права оренди на території Корюківської міської ради  

(за межами населеного пункту села Тютюнниця)   

 
№ ділянки Площа 

сіножаті 

6/139 0,50 

6/140 0,50 

6/141 0,50 

6/148 0,50 

6/149 0,50 

6/150 0,50 

6/151 0,50 

6/152 0,50 

6/153 0,50 

6/154 0,50 

6/155 0,50 

6/156 0,50 

6/157 0,50 

6/158 0,50 

6/159 0,50 

6/160 0,50 

6/161 0,50 

6/162 0,50 

6/163 0,50 

6/164 0,50 

6/165 0,50 

6/166(1) 0,25 

6/166(2) 0,17 

6/167 0,36 

6/168 0,33 

6/169 0,33 

6/170 0,33 

6/171 0,35 

6/172 0,38 

6/175 0,50 

6/176 0,50 

6/177 0,50 

6/182 0,50 

6/185 0,50 

6/186 0,50 

6/189 0,45 

6/193 0,50 

6/194 0,50 

6/195 0,50 

6/196 0,49 

6/200 0,52 

6/202 0,43 

6/203 0,40 

6/207 0,40 

6/213 0,41 



 

 

 

 

 

Секретар міської ради                   С.ОЛІЙНИК 

 
 

6/215(1) 0,16 

всього 20,76 га 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

18 квітня 2019 року                      м. Корюківка                                № 14-23/VІI 

 

Про надання дозволу на проведення  

експертної грошової оцінки земельної  ділянки  

 

Розглянувши клопотання ТОВ «КОРФАД», та додані матеріали, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 12, 79-1, 122, 

127, 128 Земельного кодексу України, ст. 9 Закону України «Про оренду 

землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки орендованої 

земельної ділянки ТОВ «КОРФАД» для подальшого придбання її у власність 

по пров. Вокзальному, 8-А, м. Корюківка, площею 0,0962 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1405, цільове призначення – для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(КВЦПЗ 11.02.). 

1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір з 

ТОВ «КОРФАД» про сплату авансового внеску за виготовлення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки вказаної в п. 1 даного рішення.  

1.2. Провести відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки 

земель, земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, які підлягають 

продажу. 

 

2. 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                Р.АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

18 квітня 2019 року                      м. Корюківка                               № 15-23/VІI 

 

Про надання земельних  

ділянок в оренду (суборенду) 

 

 Розглянувши звернення ТОВ «Китайсько – Українська аграрна 

компанія «ФАНДА», ПП «Україна-«ЮККА» Корюківка-К» та додані 

матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись 

статтями 12, 79-1, 93, 122 Земельного кодексу України,  статтями 7, 31-33 

Закону України «Про оренду землі», статтею 288 Податкового кодексу 

України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для подальшої 

передачі її в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (КВЦПЗ 01.01.) ТОВ «Китайсько – Українська аграрна компанія 

«ФАНДА» загальною площею 5,4118 га, яка розташована за адресою:                  

вул. Костюк Г., 18-Б, м. Корюківка. 

1.1. Надати в оренду ТОВ «Китайсько – Українська аграрна компанія 

«ФАНДА» земельну ділянку площею 5,4118 га з кадастровим номером 

7422410100:04:006:1519 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (КВЦПЗ 01.01.), терміном на 49 (сорок дев’ять) років із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, яка розташована 

за адресою: вул. Костюк Г., 18-Б, м. Корюківка. 

1.2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною 

земельною ділянкою в розмірі 12 (дванадцять) % (відсотків) від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для подальшої передачі її в оренду для розміщення та експлуатації основних, 



підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.) ПАТ АБ 

«Укргазбанк» загальною площею 4,1013 га, яка розташована за адресою:    

вул. Садова, 4, м. Корюківка. 

2.1. Надати в оренду ПАТ АБ «Укргазбанк» земельну ділянку площею 

4,1013 га з кадастровим номером 7422410100:01:003:0188 для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 

11.02.), терміном на 3 (три) роки із земель не сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, яка розташована за адресою:                         

вул. Садова, 4, м. Корюківка. 

2.2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною 

земельною ділянкою в розмірі 7 (сім) % відсотків від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки. 

 

3. Дати дозвіл ПП «Україна-«ЮККА» Корюківка-К» на передачу 

земельної ділянки загальною площею 29,0000 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради в суборенду Товариству з 

обмеженою відповідальністю «МИРТАГРО». Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422482000:06:001:0052. Цільове використання земельної ділянки – 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

3.1.Умови договору суборенди земельної ділянки повинні відповідати 

умовам договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Строк 

суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди 

землі. У разі припинення договору оренди чинність договору суборенди 

земельної ділянки припиняється. Договір суборенди земельної ділянки 

підлягає державній реєстрації. 

  

4. Дати дозвіл ПП «Україна-«ЮККА» Корюківка-К» на передачу 

земельної ділянки загальною площею 32,4833 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради в суборенду Товариству з 

обмеженою відповідальністю «МИРТАГРО». Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422482000:06:001:0050. Цільове використання земельної ділянки – 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

4.1.Умови договору суборенди земельної ділянки повинні відповідати 

умовам договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Строк 

суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди 

землі. У разі припинення договору оренди чинність договору суборенди 

земельної ділянки припиняється. Договір суборенди земельної ділянки 

підлягає державній реєстрації. 

 

5. 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                                                                          Р.АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

18 квітня 2019 року                      м. Корюківка                                № 16-23/VІI 

 

Про приватизацію 

земельних ділянок 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення особистого 

селянського господарства та інші матеріали, враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань  житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 

186-1 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Наумчик Тамарі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Енергетична, 7, м. Корюківка. 

1.1. Передати Наумчик Тамарі Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. Енергетична, 7, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1476, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

2. Затвердити Кльові Наталії Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 



(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Сагайдачного гетьмана, 60,                     

м. Корюківка. 

2.1. Передати Кльові Наталії Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. Сагайдачного гетьмана, 60, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:001:1477, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.   

 

3. Затвердити Фарапону Анатолію Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Молодіжна, 7, с. Бреч. 

3.1. Передати Фарапону Анатолію Петровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Молодіжна, 7, с. Бреч, кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:01:000:0192, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

4. Затвердити Дубровні Олені Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Паркова, 54, м. Корюківка. 

4.1. Передати Дубровні Олені Григорівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по                                       

вул. Паркова, 54, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1136, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

5. Затвердити Бардакову Олексію Вікторовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Лісова, 58а, с. Хотіївка. 

5.1. Передати Бардакову Олексію Вікторовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Лісова, 58а. с. Хотіївка, кадастровий номер земельної ділянки 



7422489400:02:000:0003, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

6. Затвердити Кресу Вячеславу Борисовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. 8-го Березня, 29, м. Корюківка. 

6.1. Передати Кресу Вячеславу Борисовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. 8-го Березня, 29, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1769, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

7. Затвердити Гончаренку Володимиру Семеновичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,8703 га, по                                     

вул. Лісова, 44, с. Буда. 

7.1. Передати Гончаренку Володимиру Семеновичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства 

площею 0,8703 га, по вул. Лісова, 44, с. Буда, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422482000:01:000:0017, цільове призначення - для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення.  

 

8. Затвердити Мазко Світлані Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Шевченка, 167, м. Корюківка. 

8.1. Передати Мазко Світлані Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по                                   

вул. Шевченка, 167, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1205, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

9. Затвердити Боцмановій Галині Олексіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0977 га, по вул. Зелена, 76, м. Корюківка. 

9.1. Передати Боцмановій Галині Олексіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0977 га, по 

вул. Зелена, 76, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1333, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

10. Затвердити Москалець Михайлу Феодосійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів (КВЦПЗ 02.05.), площею 0,0037 га, по                                      

вул. Кошового, гараж № 145, м. Корюківка. 

10.1. Передати Москалець Михайлу Феодосійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів площею 

0,0037 га, по вул. Кошового, гараж № 145, м. Корюківка, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:002:1751, цільове призначення - для 

будівництва індивідуальних гаражів, категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови.  

 

11. Затвердити Карпинській Ганні Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Шкільна, 18, с. Воловики. 

11.1. Передати Карпинській Ганні Василівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Шкільна, 18, с. Воловики, кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:02:001:0046, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

12. Затвердити Карпинській Ганні Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,9269 га, яка 

розташована на території Корюківської міської ради за адресою: с. Воловики.   

12.1. Передати Карпинській Ганні Василівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,9269 га, яка розташована на території Корюківської міської ради за 

адресою: с. Воловики, кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:02:001:0047, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення.  



13. Затвердити Хоменку Олександру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по                                    

вул. Шевченка, 3, с. Лубенець. 

13.1. Передати Хоменку Олександру Миколайовичу у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Шевченка, 3, с. Лубенець, кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:02:000:0011, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

14. Затвердити Корюці Ганні Йосипівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Кошового, 67, м. Корюківка. 

14.1. Передати Корюці Ганні Йосипівні у власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по                                  

вул. Кошового, 67, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1773, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

15. Затвердити Летуті Сергію Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0754 га, по вул. Сіверська, 23а, м. Корюківка. 

15.1. Передати Летуті Сергію Івановичу у власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0754 га, по                                      

вул. Сіверська, 23а, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1479, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

16. Затвердити Лисиці Олександру Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 



(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, яка розташована за адресою:                                 

пров. Перемоги, 2-й, 4, м. Корюківка. 

16.1. Передати Лисиці Олександру Івановичу у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, яка розташована за 

адресою: пров. Перемоги, 2-й, 4, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:001:1480, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

17. Затвердити Коноваленку Володимиру Івановичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, яка розташована за 

адресою: вул. Сагайдачного гетьмана, 22, м. Корюківка. 

17.1. Передати Коноваленку Володимиру Івановичу у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, яка 

розташована за адресою: вул. Сагайдачного гетьмана, 22, м. Корюківка, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1478, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 

землі житлової та громадської забудови.  

 

18. Затвердити Симончуку Сергію Олеговичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0746 га, яка розташована за адресою:                              

вул. Польова, 47, м. Корюківка. 

18.1. Передати Симончуку Сергію Олеговичу у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0746 га, яка розташована за 

адресою: вул. Польова, 47, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:002:1774, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

19. Затвердити Наумчик Марії Володимирівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 2,0000 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.  

19.1. Надати Наумчик Марії Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер земельної ділянки 



7422489200:07:000:1882) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області.  

 

20. Затвердити Видиш Аллі Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 2,0000 га, яка 

розташована на території Корюківської міської ради за адресою: с. Тельне.   

20.1. Передати Видиш Аллі Василівні  безоплатно у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га, 

яка розташована на території Корюківської міської ради за адресою:                          

с. Тельне, кадастровий номер земельної ділянки 7422488700:04:000:0012, 

цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення.  

 

21. Затвердити Видишу Олександру Миколайовичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 2,0000 га, яка 

розташована на території Корюківської міської ради за адресою: с. Тельне.   

21.1. Передати Видишу Олександру Миколайовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства 

площею 2,0000  га, яка розташована на території Корюківської міської ради 

за адресою: с. Тельне, кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:04:000:0013, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення.  

 

22. Затвердити Видишу Петру Борисовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 2,0000 га, яка 

розташована на території Корюківської міської ради за адресою: с. Тельне.   

22.1. Передати Видишу Петру Борисовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

2,0000 га, яка розташована на території Корюківської міської ради за 

адресою: с. Тельне, кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:04:000:0014, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення.  

 

23. Затвердити Масалиці Сергію Сергійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, яка розташована за адресою:                              

вул. Суворова, 8, м. Корюківка. 

23.1. Передати Масалиці Сергію Сергійовичу у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 



будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, яка розташована за 

адресою: вул. Суворова, 8, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:003:1334, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

24. Затвердити Бендзі Олені Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 

1,8602 га для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області.  

24.1. Надати у власність Бендзі Олені Миколаївні земельну ділянку 

площею 1,8602 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482000:06:001:0120) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

25. Затвердити Пружині Олександру Володимировичу проект  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, 

загальною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області.  

25.1. Надати у власність Пружині Олександру Володимировичу 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482000:06:001:0118) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

26. Затвердити Мельнику Сергію Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною 

площею 1,3836 га для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області.  

26.1. Надати у власність Мельнику Сергію Миколайовичу земельну 

ділянку площею 1,3836 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482000:06:001:0119) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

27. Затвердити Корень Ганні Володимирівні  проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області.  



27.1. Надати у власність Корень Ганні Володимирівні земельну ділянку 

площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1940) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

28. Затвердити Карасьову Костянтину Юрійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області.  

28.1. Надати у власність Карасьову Костянтину Юрійовичу земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1941) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

29. Затвердити Усачову Андрію Васильовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області.  

29.1. Надати у власність Усачову Андрію Васильовичу земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1949) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

30. Затвердити Усачовій Ганні Сергіївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області.  

30.1. Надати у власність Усачовій Ганні Сергіївні земельну ділянку 

площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1948) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

31. Затвердити Карасьову Юрію Валентиновичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області.  



31.1. Надати у власність Карасьову Юрію Валентиновичу земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1951) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

32. Затвердити Карасьовій Ірині Григорівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області.  

32.1. Надати у власність Карасьовій Ірині Григорівні земельну ділянку 

площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1946) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

33. Затвердити Карасьову Павлу Юрійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області.  

33.1. Надати у власність Карасьову Павлу Юрійовичу земельну ділянку 

площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1945) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

34. Затвердити Суржику Олексію Васильовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області.  

34.1. Надати у власність Суржику Олексію Васильовичу земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1944) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

35. Затвердити Суржику Василю Андрійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області.  



35.1. Надати у власність Суржику Василю Андрійовичу земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1943) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

36. Затвердити Пономаренко Зої Юріївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області.  

36.1. Надати у власність Пономаренко Зої Юріївні земельну ділянку 

площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1942) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

37. Затвердити Суржик Валентині Олександрівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області.  

37.1. Надати у власність Суржик Валентині Олександрівні земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1952) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

38. Затвердити Тарасенко Марії Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області.  

38.1. Надати у власність Тарасенко Марії Миколаївні земельну ділянку 

площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1947) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

39. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України "Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з 

дотриманням вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону 



України "Про особисте селянське господарство" та інших нормативно-

правових актів. 

 

40. 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                                                                          Р.АХМЕДОВ 

 

 

 
 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

18 квітня 2019 року                      м. Корюківка                                  № 17-23/VІI 

 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок,  

цільове призначення яких змінюється 

 

 Розглянувши заяви громадян та проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється, враховуючи 

наявність погоджень, рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись 

статтями 17, 20, 22, 33, 35, 184 Земельного кодексу України, Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового 

призначення», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

міська рада вирішила : 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється із земель для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (02.01) 

на землі для будівництва і обслуговування будівель торгівлі (03.07.) Тройні 

Сніжані Олександрівні в межах м. Корюківка, вул. Шевченка, 91/2, площею 

0,0288 га, розроблений ПП «ПОРТАЛ СД». 

1.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки, яка належить на 

праві приватної власності Тройні Сніжані Олександрівні відповідно до 

Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ № 152418, 

який зареєстрований за № 011084100241 від 30 листопада 2010 року, площею 

0,0288 га, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:0801 із 

земель для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (02.01) в землі для будівництва і обслуговування будівель 

торгівлі (03.07.) в межах м. Корюківка, вул. Шевченка, 91/2. 

 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється із земель для будівництва і 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (02.01) 

на землі для будівництва і обслуговування будівель торгівлі (03.07.) Тройні 

Сніжані Олександрівні в межах м. Корюківка, вул. Шевченка, 91/1, площею 

0,0192 га, розроблений ПП «ПОРТАЛ СД». 

2.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки, яка належить на 

праві приватної власності Тройні Сніжані Олександрівні відповідно до витягу 

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від 27.03.2013 р., індексний номер витягу 1671081, номер запису про 

право власності 464118, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 

26575974224, площею 0,0192 га, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:0899 із земель для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (02.01) в землі для 

будівництва і обслуговування будівель торгівлі (03.07.).в межах м. Корюківка, 

вул. Шевченка, 91/1. 

 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється із земель для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 

(12.04) на землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (11.02.) ТОВ «КОРФАД» в межах м. Корюківка,                       

пров. Вокзальний, 13,  площею 0,6216 га, розроблений ФОП Горбачем 

Віктором Івановичем. 

3.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки, яка належить на 

праві приватної власності ТОВ «КОРФАД», відповідно до витягу з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від 18.05.2017 р. за № 20471946, площею 0,6216 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 7422410100:01:001:0089 із земель для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства (12.04) на землі для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (11.02.) в межах м. Корюківка,              

пров. Вокзальний, 13. 

 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється із земель для ведення особистого 

селянського господарства (01.03) на землі для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(02.01.) за адресою: вул. Шкільна, 37, с. Бреч, площею 0,5592 га, розроблений                                 

ФОП Горбачем Віктором Івановичем. 

4.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки, яка належить на 

праві приватної власності Бабичу Євгенію Дмитровичу, відповідно до витягу з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від 26.10.2018 р. за № 28580856, площею 0,5592 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 7422481500:07:000:0989 із земель для ведення 

особистого селянського господарства (01.03.) на для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01.) за адресою: вул. Шкільна, 37, с. Бреч. 



5. 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                                                                                 Р.АХМЕДОВ 

 

 

 
 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

18 квітня 2019 року                      м. Корюківка                               № 18-23/VІI 

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) (земельної частки (паю) 

  

 Розглянувши заяви громадян та додані матеріали, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись Земельним кодексом 

України, Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про 

Державний земельний кадастр», Закону України «Про порядок виділення в 

натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення 

правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 

призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила :  

    

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Купрієнку Валентину Яковичу за межами села Хотіївка Корюківського 

району Чернігівської області. 

1.1. Передати Купрієнку Валентину Яковичу у власність земельні 

ділянки загальною площею 4,2250 га, в т.ч.: 

2,5593 га – рілля (пай 23(1)), кадастровий номер 7422489400:03:000:0498 

0,4372 га – рілля (пай 23(2)), кадастровий номер 7422489400:03:000:0823 

0,8371 га – сіножаті (пай 41), кадастровий номер 7422489400:03:000:0353 

0,3914 га – пасовища (пай 7), кадастровий номер 7422489400:03:000:0201 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Хотіївка Корюківського району Чернігівської області. 



 

 1.2. Зобов’язати Купрієнка Валентина Яковича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Іжніній Лідії Федорівні за межами села Бреч Корюківського району 

Чернігівської області. 

2.1. Передати Іжніній Лідії Федорівні у власність земельні ділянки 

загальною площею 3,8340 га, в т.ч.: 

2,5073 га – рілля (пай 73), кадастровий номер 7422481500:07:006:0008 

0,3133 га – сіножаті (пай 254), кадастровий номер 7422481500:07:024:0002 

1,0134 га – пасовища (пай 152), кадастровий номер 7422481500:07:055:0003 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Бреч Корюківського району Чернігівської області. 

2.2. Зобов’язати Іжніну Лідію Федорівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Ткаченку Олександру Миколайовичу за межами села Бреч Корюківського 

району Чернігівської області. 

3.1. Передати Ткаченку Олександру Миколайовичу у власність 

земельні ділянки загальною площею 4,1257 га, в т.ч.: 

2,8527 га – рілля (пай 137), кадастровий номер 7422481500:07:000:0316 

0,2653 га – сіножаті (пай 262), кадастровий номер 7422481500:07:030:0001 

1,0077 га – пасовища (пай 224), кадастровий номер 7422481500:07:057:0016 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Бреч Корюківського району Чернігівської області. 

3.2. Зобов’язати Ткаченка Олександра Миколайовича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Синюті Олегу Григоровичу за межами села Тютюнниця Корюківського 

району Чернігівської області. 

4.1. Передати Синюті Олегу Григоровичу у власність земельні ділянки 

загальною площею 2,9845 га, в т.ч.: 

1,2972 га – рілля (пай 20/155(2)), кадастровий номер 7422489200:07:000:1545 

0,9232 га – рілля (пай 14/155(1)), кадастровий номер 7422489200:07:000:1512 



0,5002 га – сіножаті (пай 5/122), кадастровий номер 7422489200:07:000:1319 

0,2639 га – пасовища (пай 4/122), кадастровий номер 7422489200:07:000:1095 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 

4.2. Зобов’язати Синюту Олега Григоровича використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Луговець Вірі Анатоліївні за межами села Рейментарівка Корюківського 

району Чернігівської області. 

5.1. Передати Луговець Вірі Анатоліївні у власність земельні ділянки 

загальною площею 2,7814 га, в т.ч.: 

1,8529 га – рілля (пай 25), кадастровий номер 7422487500:07:000:0620 

0,3822 га – сіножаті (пай 229), кадастровий номер 7422487500:07:000:0268 

0,5463 га – пасовища (пай 190), кадастровий номер 7422487500:07:000:0329 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Рейментарівка Корюківського району Чернігівської області. 

5.2. Зобов’язати Луговець Віру Анатоліївну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Зимі Тетяні Миколаївні за межами села Тютюнниця Корюківського району 

Чернігівської області. 

6.1. Передати Зимі Тетяні Миколаївні у власність земельні ділянки 

загальною площею 2,5485 га, в т.ч.: 

1,8429 га – рілля (пай 20/189), кадастровий номер 7422489200:07:000:1563 

0,5008 га – сіножаті (пай 6/190), кадастровий номер 7422489200:07:000:1936 

0,2048 га – пасовища (пай 4/190), кадастровий номер 7422489200:07:000:1163 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 

6.2. Зобов’язати Зиму Тетяну Миколаївну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Данилюк Олені Олексіївні за межами села Тютюнниця Корюківського 

району Чернігівської області. 



7.1. Передати Данилюк Олені Олексіївні у власність земельні ділянки 

загальною площею 5,8861 га, в т.ч.: 

2,3677 га – рілля (пай 19/210), кадастровий номер 7422489200:07:000:1539 

2,4199 га – рілля (пай 19/206), кадастровий номер 7422489200:07:000:1535 

0,3227 га – сіножаті (пай 5/10), кадастровий номер 7422489200:07:000:1207 

0,3242 га – сіножаті (пай 5/7), кадастровий номер 7422489200:07:000:1204 

0,2208 га – пасовища (пай 4/7), кадастровий номер 7422489200:07:000:0980 

0,2308 га – пасовища (пай 4/10), кадастровий номер 7422489200:07:000:0983 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 

7.2. Зобов’язати Данилюк Олену Олексіївну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Царенку Миколі Васильовичу за межами села Бреч Корюківського району 

Чернігівської області. 

8.1. Передати Царенку Миколі Васильовичу власність земельні ділянки 

загальною площею 3,4565 га, в т.ч.: 

2,4540 га – рілля (пай 24), кадастровий номер 7422481500:07:008:0016 

0,4052 га – сіножаті (пай 189), кадастровий номер 7422481500:07:000:0369 

0,5973 га – пасовища (пай 22), кадастровий номер 7422481500:07:000:0619 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Бреч Корюківського району Чернігівської області. 

8.2. Зобов’язати Царенка Миколу Васильовича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Царенку Володимиру Васильовичу за межами села Бреч Корюківського 

району Чернігівської області. 

9.1. Передати Царенку Володимиру Васильовичу у власність земельні 

ділянки загальною площею 3,4109 га, в т.ч.: 

2,4802 га – рілля (пай 23), кадастровий номер 7422481500:07:008:0017 

0,3334 га – сіножаті (пай 188), кадастровий номер 7422481500:07:000:0368 

0,5973 га – пасовища (пай 21), кадастровий номер 7422481500:07:000:0618 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Бреч Корюківського району Чернігівської області. 

9.2. Зобов’язати Царенка Володимира Васильовича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 



103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Хобел Ніні Володимирівні за межами села Хотіївка Корюківського району 

Чернігівської області. 

10.1. Передати Хобел Ніні Володимирівні у власність земельні ділянки 

загальною площею 3,6746 га, в т.ч.: 

2,2415 га – рілля (пай 29), кадастровий номер 7422489400:03:000:0504 

1,0416 га – сіножаті (пай 46), кадастровий номер 7422489400:03:000:0358 

0,3915 га – пасовища (пай 12), кадастровий номер 7422489400:03:000:0206 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Хотіївка Корюківського району Чернігівської області. 

10.2. Зобов’язати Хобел Ніну Володимирівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Стукало Валентині Петрівні за межами села Хотіївка Корюківського району 

Чернігівської області. 

11.1. Передати Стукало Валентині Петрівні у власність земельні 

ділянки загальною площею 7,0348 га, в т.ч.: 

2,0366 га – рілля (пай 25 (1)), кадастровий номер 7422489400:03:000:0500 

0,2539 га – рілля (пай 25 (2)), кадастровий номер 7422489400:03:000:0825 

2,2876 га – рілля (пай 26), кадастровий номер 7422489400:03:000:0501 

0,8369 га – сіножаті (пай 44), кадастровий номер 7422489400:03:000:0356 

0,8369 га – сіножаті (пай 43), кадастровий номер 7422489400:03:000:0355 

0,3915 га – пасовища (пай 9), кадастровий номер 7422489400:03:000:0203 

0,3914 га – пасовища (пай 10), кадастровий номер 7422489400:03:000:0204 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Хотіївка Корюківського району Чернігівської області. 

11.2. Зобов’язати Стукало Валентину Петрівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Бахиру Юрію Миколайовичу за межами села Хотіївка Корюківського району 

Чернігівської області. 

12.1. Передати Бахиру Юрію Миколайовичу у власність земельні 

ділянки загальною площею 4,0583 га, в т.ч.: 

2,2377 га – рілля (пай 24 (1)), кадастровий номер 7422489400:03:000:0499 



0,5922 га – рілля (пай 24 (2)), кадастровий номер 7422489400:03:000:0824 

0,8369 га – сіножаті (пай 42), кадастровий номер 7422489400:03:000:0354 

0,3915 га – пасовища (пай 8), кадастровий номер 7422489400:03:000:0333 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Хотіївка Корюківського району Чернігівської області. 

12.2. Зобов’язати Бахира Юрія Миколайовича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Лашко Надії Миколаївні за межами села Сядрине Корюківського району 

Чернігівської області. 

13.1. Передати Лашко Надії Миколаївні у власність земельні ділянки 

загальною площею 4,2695 га, в т.ч.: 

3,1759 га – рілля (пай 292), кадастровий номер 7422488700:05:000:0223 

0,5345 га – сіножаті (пай 271), кадастровий номер 7422488700:05:044:0004 

0,5591 га – пасовища (пай 80), кадастровий номер 7422488700:05:000:0911 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Сядрине Корюківського району Чернігівської області. 

13.2. Зобов’язати Лашко Надію Миколаївну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Зборщик Любові Петрівні за межами села Рейментарівка Корюківського 

району Чернігівської області. 

14.1. Передати Зборщик Любові Петрівні у власність земельні ділянки 

загальною площею 2,9176 га, в т.ч.: 

1,4570 га – рілля (пай 24-1), кадастровий номер 7422487500:07:000:0630 

0,6368 га – рілля (пай 24-2), кадастровий номер 7422487500:07:000:0619 

0,3829 га – сіножаті (пай 7), кадастровий номер 7422487500:07:000:0002 

0,4409 га – пасовища (пай 22), кадастровий номер 7422487500:07:000:0097 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Рейментарівка Корюківського району Чернігівської області. 

14.2. Зобов’язати Зборщик Любов Петрівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 



Хуторному Володимиру Миколайовичу за межами села Рейментарівка 

Корюківського району Чернігівської області. 

15.1. Передати Хуторному Володимиру Миколайовичу у власність 

земельні ділянки загальною площею 4,4152 га, в т.ч.: 

1,7475 га – рілля (пай 152), кадастровий номер 7422487500:07:000:0542 

2,1825 га – сіножаті (пай 303), кадастровий номер 7422487500:07:000:0295 

0,4852 га – пасовища (пай 10), кадастровий номер 7422487500:07:000:0085 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Рейментарівка Корюківського району Чернігівської області. 

15.2. Зобов’язати Хуторного Володимира Миколайовича 

використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням 

вимог статей 91, 103 Земельного кодексу України після здійснення державної 

реєстрації права власності на нерухоме майно. 

 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Іллюченко Тамарі Василівні за межами села Рейментарівка Корюківського 

району Чернігівської області. 

16.1. Передати Іллюченко Тамарі Василівні у власність земельні 

ділянки загальною площею 2,7705 га, в т.ч.: 

1,8964 га – рілля (пай 21), кадастровий номер 7422487500:07:000:0627 

0,3809 га – сіножаті (пай 144), кадастровий номер 7422487500:07:000:0124 

0,4932 га – пасовища (пай 3), кадастровий номер 7422487500:07:000:0078 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Рейментарівка Корюківського району Чернігівської області. 

16.2. Зобов’язати Іллюченко Тамару Василівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Симоненко Людмилі Іванівні за межами села Тютюнниця Корюківського 

району Чернігівської області. 

17.1. Передати Симоненко Людмилі Іванівні у власність земельні 

ділянки загальною площею 2,8844 га, в т.ч.: 

2,1802 га – рілля (пай 20/177), кадастровий номер 7422489200:07:000:1548 

0,4998 га – сіножаті (пай 5/148), кадастровий номер 7422489200:07:000:1937 

0,2044 га – пасовища (пай 4/148), кадастровий номер 7422489200:07:000:1121 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 

17.2. Зобов’язати Симоненко Людмилу Іванівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 



 

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Нагорній Любові Іллівні за межами села Рейментарівка Корюківського 

району Чернігівської області. 

18.1. Передати Нагорній Любові Іллівні у власність земельні ділянки 

загальною площею 2,8571 га, в т.ч.: 

1,9624 га – рілля (пай 214), кадастровий номер 7422487500:07:000:0717 

0,3855 га – сіножаті (пай 82), кадастровий номер 7422487500:07:000:1076 

0,5092 га – пасовища (пай 2), кадастровий номер 7422487500:07:000:0077 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Рейментарівка Корюківського району Чернігівської області. 

18.2. Зобов’язати Нагорну Любов Іллівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Надточій Тетяні Харлантіївні за межами села Рейментарівка Корюківського 

району Чернігівської області. 

19.1. Передати Надточій Тетяні Харлантіївні у власність земельні 

ділянки загальною площею 3,0524 га, в т.ч.: 

1,7679 га – рілля (пай 118), кадастровий номер 7422487500:07:000:0534 

0,3815 га – сіножаті (пай 220), кадастровий номер 7422487500:07:000:0259 

0,9030 га – пасовища (пай 30), кадастровий номер 7422487500:07:000:0105 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Рейментарівка Корюківського району Чернігівської області. 

19.2. Зобов’язати Надточій Тетяну Харлантіївну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Солошенко Вірі Олексіївні за межами села Рейментарівка Корюківського 

району Чернігівської області. 

20.1. Передати Солошенко Вірі Олексіївні у власність земельні ділянки 

загальною площею 5,3947 га, в т.ч.: 

1,6811 га – рілля (пай 19), кадастровий номер 7422487500:07:000:0625 

1,9622 га – рілля (пай 211), кадастровий номер 7422487500:07:000:0714 

0,3842 га – сіножаті (пай 19), кадастровий номер 7422487500:07:000:0015 

0,3816 га – сіножаті (пай 215), кадастровий номер 7422487500:07:000:0254 

0,4770 га – пасовища (пай 7), кадастровий номер 7422487500:07:000:0082 

0,5086 га – пасовища (пай 17), кадастровий номер 7422487500:07:000:0092 



для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Рейментарівка Корюківського району Чернігівської області. 

20.2. Зобов’язати Солошенко Віру Олексіївну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  

Терещук Ганні Федорівні за межами села Рейментарівка Корюківського 

району Чернігівської області. 

21.1. Передати Терещук Ганні Федорівні у власність земельні ділянки 

загальною площею 5,7035 га, в т.ч.: 

2,0725 га – рілля (пай 138), кадастровий номер 7422487500:07:000:0488 

1,8133 га – рілля (пай 20), кадастровий номер 7422487500:07:000:0626 

0,3842 га – сіножаті (пай 48), кадастровий номер 7422487500:07:000:0478 

0,3850 га – сіножаті (пай 176), кадастровий номер 7422487500:07:000:0215 

0,5309 га – пасовища (пай 6), кадастровий номер 7422487500:07:000:0081 

0,5176 га – пасовища (пай 23), кадастровий номер 7422487500:07:000:0098 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Рейментарівка Корюківського району Чернігівської області. 

21.2. Зобов’язати Терещук Ганну Федорівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Шаповал Марії Федорівні за межами села Рейментарівка Корюківського 

району Чернігівської області. 

22.1. Передати  Шаповал Марії Федорівні у власність земельні ділянки 

загальною площею 5,2024 га, в т.ч.: 

2,0724 га – рілля (пай 144), кадастровий номер 7422487500:07:000:0494 

2,1826 га – сіножаті (пай 306), кадастровий номер 7422487500:07:000:0298 

0,9474 га – пасовища (пай 29), кадастровий номер 7422487500:07:000:0104 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Рейментарівка Корюківського району Чернігівської області. 

22.2. Зобов’язати Шаповал Марію Федорівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 



Варзарь Івану Васильовичу за межами села Хотіївка Корюківського району 

Чернігівської області. 

23.1. Передати Варзарь Івану Васильовичу у власність земельні ділянки 

загальною площею 3,3446 га, в т.ч.: 

2,0314 га – рілля (пай 33), кадастровий номер 7422489400:03:000:0509 

0,9217 га – сіножаті (пай 49), кадастровий номер 7422489400:03:000:0853 

0,3915 га – пасовища (пай 15), кадастровий номер 7422489400:03:000:0854 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Хотіївка Корюківського району Чернігівської області. 

23.2. Зобов’язати Варзарь Івана Васильовича використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Дондик Валентині Романівні за межами села Хотіївка Корюківського району 

Чернігівської області. 

24.1. Передати Дондик Валентині Романівні у власність земельні 

ділянки загальною площею 3,6797 га, в т.ч.: 

2,2717 га – рілля (пай 31), кадастровий номер 7422489400:03:000:0506 

1,0166 га – сіножаті (пай 47), кадастровий номер 7422489400:03:000:0857 

0,3914 га – пасовища (пай 13), кадастровий номер 7422489400:03:000:0207 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Хотіївка Корюківського району Чернігівської області. 

24.2. Зобов’язати Дондик Валентину Романівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Кравченко Марії Іванівні за межами села Хотіївка Корюківського району 

Чернігівської області. 

25.1. Передати Кравченко Марії Іванівні у власність земельні ділянки 

загальною площею 4,2810 га, в т.ч.: 

3,0525 га – рілля (пай 18), кадастровий номер 7422489400:03:000:0493 

0,8370 га – сіножаті (пай 36), кадастровий номер 7422489400:03:000:0855 

0,3915 га – пасовища (пай 2), кадастровий номер 7422489400:03:000:0856 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Хотіївка Корюківського району Чернігівської області. 

25.2. Зобов’язати Кравченко Марію Іванівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 



26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Хоменко Людмилі Василівні за межами села Бреч Корюківського району 

Чернігівської області. 

26.1. Передати Хоменко Людмилі Василівні у власність земельні 

ділянки загальною площею 3,7972 га, в т.ч.: 

2,4918 га – рілля (пай 71), кадастровий номер 7422481500:07:006:0010 

0,3009 га – сіножаті (пай 154), кадастровий номер 7422481500:07:000:0334 

1,0045 га – пасовища (пай 196), кадастровий номер 7422481500:07:000:0847 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Бреч Корюківського району Чернігівської області. 

26.2. Зобов’язати Хоменко Людмилу Василівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Дорошенку Володимиру Михайловичу та Кириченко Валентині Михайлівні 

за межами села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 

27.1. Передати Дорошенку Володимиру Михайловичу та Кириченко 

Валентині Михайлівні у власність земельні ділянки загальною площею 

2,9459 га, в т.ч.: 

2,4199 га – рілля (пай 19/209), кадастровий номер 7422489200:07:000:1538 

0,3263 га – сіножаті (пай 5/9), кадастровий номер 7422489200:07:000:1206 

0,1997 га – пасовища (пай 4/9), кадастровий номер 7422489200:07:000:0982 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 

27.2. Зобов’язати Дорошенка Володимира Михайловича та Кириченко 

Валентину Михайлівну використовувати земельні ділянки за цільовим 

призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 Земельного кодексу 

України після здійснення державної реєстрації права власності на нерухоме 

майно. 

 

28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Зеленому Миколі Єгоровичу за межами села Рейментарівка Корюківського 

району Чернігівської області. 

28.1. Передати Зеленому Миколі Єгоровичу у власність земельні 

ділянки загальною площею 4,8165 га, в т.ч.: 

1,8677 га – рілля (пай 151), кадастровий номер 7422487500:07:000:0541 

2,1824 га – сіножаті (пай 304), кадастровий номер 7422487500:07:000:0296 

0,7664 га – пасовища (пай 175), кадастровий номер 7422487500:07:000:0314 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Рейментарівка Корюківського району Чернігівської області. 



28.2. Зобов’язати Зеленого Миколу Єгоровича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Летуті Ганні Михайлівні за межами села Рейментарівка Корюківського 

району Чернігівської області. 

29.1. Передати Летуті Ганні Михайлівні у власність земельні ділянки 

загальною площею 2,4392 га, в т.ч.: 

1,4609 га – рілля (пай 201), кадастровий номер 7422487500:07:000:0703 

0,3838 га – сіножаті (пай 127), кадастровий номер 7422487500:07:000:1121 

0,5945 га – пасовища (пай 87), кадастровий номер 7422487500:07:000:0429 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Рейментарівка Корюківського району Чернігівської області. 

29.2. Зобов’язати Летуту Ганну Михайлівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

30. 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                                                                          Р.АХМЕДОВ 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

18 квітня 2019 року                      м. Корюківка                                № 19-23/VІI 

 

Про визначення земельних ділянок,  

право оренди яких пропонується  

для продажу окремим лотом на конкурентних  

засадах (земельних торгах) 

 

 Розглянувши клопотання приватного підприємства «Україна-«ЮККА»-

Корюківка-К.», приватного сільськогосподарського підприємства «Злагода», 

товариства з обмеженою відповідальністю «Корфад» щодо передачі земельних 

ділянок в оренду на конкурентних засадах (земельних торгах), з метою 

наповнення місцевого бюджету, враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань  житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища, керуючись статтями 12, 79-1, 134-139 Земельного кодексу 

України, статтею 6 Закону України «Про оренду землі», статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:     

 

1. Визначити та затвердити земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності право оренди яких пропонується для 

продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах) згідно 

Додатку 1, що додається. 

 

2. Визначити та затвердити земельні ділянки несільськогосподарського 

призначення комунальної власності право оренди яких пропонується для 

продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах) згідно 

Додатку 2, що додається. 

2.1.Вважати таким, що втратило чинність пункт 1, підпункти 1.1., 1.2. 

рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

15.11.2018 року «Про визначення земельних ділянок, право власності яких 

пропонується для продажу окремими лотами на конкурентних засадах 

(земельних торгах)». 

 



3. Дати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок оренди яких пропонується для продажу окремим лотом на 

конкурентних засадах (земельних торгах). 

 

4. Виконавчому апарату міської ради забезпечити виконання заходів 

щодо визначення виконавця земельних торгів та укладення договорів на 

виконання робіт по виготовленню та погодженню в установленому 

законодавством порядку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з переможцем конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт 

із землеустрою. 

 

5.Надати згоду на замовлення (у разі необхідності) агрохімічних 

паспортів земельних ділянок, зазначених у Додатку 1. Виконавця земельних 

торгів уповноважити звернутися до підприємства, що займається 

агрохімічною паспортизацією земель.  

 

6. 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                              Р.АХМЕДОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення двадцять третьої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 18.04.2019 № 19-23/VII 

 

 

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, які виставляються на земельні торги окремими лотами 

 

 
№з/п Місце 

розташування 

земельної ділянки 

Цільове призначення 

(функціональне 

використання) 

земельної ділянки 

Площа, 

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Умови 

продажу 

1. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

10,4139 7422485500:06:001:3049 оренда 

2. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

43,2276 7422482000:06:001:0110 оренда 

3. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

15,6279 7422482000:06:001:0089 оренда 

4. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 
населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

37,3776 7422482000:06:001:0111 оренда 

5. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

34,5649 7422482000:06:002:0085 оренда 

6. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

50,4964 7422482000:06:001:0086 оренда 

7. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 
рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

11,1086 7422482000:06:001:0087 оренда 

8. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

11,1097 7422482000:06:001:0099 оренда 

9. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

9,5209 7422482000:06:001:0060 оренда 

10. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 
рада (за межами 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

42,2108 7422482000:06:001:0061 оренда 



населених пунктів) 

11. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 
рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

31,1215 7422482000:06:001:0101 оренда 

12. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

17,9187 7422482000:06:002:0072 оренда 

13. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

14,9702 7422482000:06:001:0096 оренда 

14. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               
Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

31,1127 7422482000:06:002:0071 оренда 

15. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

41,6856 7422482000:06:002:0079 оренда 

16. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

14,8819 7422482000:06:002:0078 оренда 

17. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

16,7585 7422482000:06:002:0080 оренда 

18. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

29,1542 7422482000:06:002:0086 оренда 

19. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

25,0107 7422482000:06:002:0077 оренда 

20. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

9,738 7422482000:06:002:0073 оренда 

21. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

24,2907 7422482000:06:002:0083 оренда 

22. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 
населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

38,2991 7422481500:07:000:1022 оренда 

23. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

5,0440 7422481500:07:000:1019 оренда 



24. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 
рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

5,9885 7422481500:07:000:1029 оренда 

 

 

Секретар міської ради                           С.ОЛІЙНИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення двадцять третьої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 18.04.2019 № _-_/VII 

 

 

Перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної 

власності, які виставляються на земельні торги окремими лотами 

 

 
№з/п Місце розташування 

земельної ділянки 

Цільове призначення 

(функціональне використання) 

земельної ділянки 

Площа, га Умови 

продажу 

1. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,                

м. Корюківка,                             

пров. Індустріальний 

для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої 

промисловості 

0,15 оренда 

2. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,                

м. Корюківка,                             

пров. Індустріальний, 1-

Є 

для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої 

промисловості 

0,0341 оренда 

 

 

Секретар міської ради                   С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

18 квітня 2019 року                      м. Корюківка                                № 20-23/VІI 

 

Про проведення земельних 

торгів у формі аукціону 

 

 Розглянувши звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва 

та охорони навколишнього природного середовища, керуючись рішенням 

восьмої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 09.08.2017 

року «Про збільшення вартості продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення» ст. 12, 79-1, 127, 134-139 Земельного 

кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

міська рада вирішила:   
   

 1. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

вільної від забудови площею 0,1700 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що знаходиться за 

адресою: Чернігівська область, провулок Індустріальний, 1-Ж, м. Корюківка, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1314, право 

власності якої пропонується для продажу на земельних торгах у формі 

аукціону. Ринкова вартість земельної ділянки визначена у сумі                                

60 489 грн. 00 коп. (шістдесят тисяч чотириста вісімдесят дев’ять гривень 

00коп.) 

 

1.1. Встановити: 

 1.1.1. Стартову ціну продажу земельної ділянки в розмірі                                    

66 537 грн. 90 коп. 

 1.1.2. Крок земельних торгів щодо продажу земельної ділянки на 

аукціоні в розмірі 4,99 % від стартової ціни продажу земельної ділянки, що 

становить 3 320 грн. 24 коп. 

 1.1.3. Гарантійний внесок у розмірі 5% відсотків від стартової ціни 

земельної ділянки, що становить 3 326 грн. 90 коп. 



1.2. Продати у власність земельну ділянку вільну від забудови на 

земельних торгах у формі аукціону, яка розташована за адресою:                              

Чернігівська область, м. Корюківка, провулок Індустріальний, 1-Ж, площею 

0,1700 га. 

 

1.3. Забезпечити організацію та проведення земельних торгів у формі 

аукціону з набуття права власності на земельну ділянку та оформлення 

договору купівлі-продажу земельної ділянки з переможцем аукціону. 

 

1.4. Гарантій внесок, сплачений переможцем, зарахувати до купівельної 

ціни. 

 

1.5. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки згідно з 

вимогами статті 91 Земельного кодексу України. 

 

1.6. Витрати по укладенню договору купівлі-продажу земельної 

ділянки покласти на переможця торгів. 

 

 2. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

вільної від забудови площею 0,0967 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що знаходиться за 

адресою: Чернігівська область, провулок Індустріальний, 1-З, м. Корюківка, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1328, право 

власності якої пропонується для продажу на земельних торгах у формі 

аукціону. Ринкова вартість земельної ділянки визначена у сумі                                

34 684 грн. 00 коп. (тридцять чотири тисячі шістсот вісімдесят чотири гривні 

00 коп.) 

 

2.1. Встановити: 

 2.1.1. Стартову ціну продажу земельної ділянки в розмірі                                    

38 152 грн. 40 коп. 

 2.1.2. Крок земельних торгів щодо продажу земельної ділянки на 

аукціоні в розмірі 4,99 % від стартової ціни продажу земельної ділянки, що 

становить 1 903 грн. 80 коп. 

 2.1.3. Гарантійний внесок у розмірі 5% відсотків від стартової ціни 

земельної ділянки, що становить 1 907 грн. 62 коп. 

 

2.2. Продати у власність земельну ділянку вільну від забудови на 

земельних торгах у формі аукціону, яка розташована за адресою:                              

Чернігівська область, м. Корюківка, провулок Індустріальний, 1-З, площею 

0,0967 га. 

 

2.3. Забезпечити організацію та проведення земельних торгів у формі 

аукціону з набуття права власності на земельну ділянку та оформлення 

договору купівлі-продажу земельної ділянки з переможцем аукціону. 

 



2.4. Гарантій внесок, сплачений переможцем, зарахувати до купівельної 

ціни. 

 

2.5. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки згідно з 

вимогами статті 91 Земельного кодексу України. 

 

2.6. Витрати по укладенню договору купівлі-продажу земельної 

ділянки покласти на переможця торгів. 

 

3. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

вільної від забудови площею 0,0461 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що знаходиться за 

адресою: Чернігівська область, провулок Індустріальний, 1-Б/1,                              

м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1327, 

право власності якої пропонується для продажу на земельних торгах у формі 

аукціону. Ринкова вартість земельної ділянки визначена у сумі                                

17 957 грн. 00 коп. (сімнадцять тисяч дев’ятсот п’ятдесят сім гривень 00 коп.) 

 

3.1. Встановити: 

 3.1.1. Стартову ціну продажу земельної ділянки в розмірі                                    

19 752 грн. 70 коп. 

 3.1.2. Крок земельних торгів щодо продажу земельної ділянки на 

аукціоні в розмірі 4,99 % від стартової ціни продажу земельної ділянки, що 

становить 985 грн. 66 коп. 

 3.1.3. Гарантійний внесок у розмірі 5% відсотків від стартової ціни 

земельної ділянки, що становить 987 грн. 64 коп. 

 

3.2. Продати у власність земельну ділянку вільну від забудови на 

земельних торгах у формі аукціону, яка розташована за адресою:                              

Чернігівська область, м. Корюківка, провулок Індустріальний, 1-Б/1, площею 

0,0461 га. 

 

3.3. Забезпечити організацію та проведення земельних торгів у формі 

аукціону з набуття права власності на земельну ділянку та оформлення 

договору купівлі-продажу земельної ділянки з переможцем аукціону. 

 

3.4. Гарантій внесок, сплачений переможцем, зарахувати до купівельної 

ціни. 

 

3.5. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки згідно з 

вимогами статті 91 Земельного кодексу України. 

 

3.6. Витрати по укладенню договору купівлі-продажу земельної 

ділянки покласти на переможця торгів. 

 

4. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

вільної від забудови площею 0,0208 га для будівництва та експлуатації 



будівель торгівлі, що знаходиться за адресою: Чернігівська область,                    

вул. Шевченка, 62а, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1756, право власності якої пропонується для продажу на 

земельних торгах у формі аукціону. Ринкова вартість земельної ділянки 

визначена у сумі 15 418 грн. 00 коп. (п'ятнадцять тисяч чотириста 

вісімнадцять гривень 00 коп.) 

 

4.1. Встановити: 

 4.1.1. Стартову ціну продажу земельної ділянки в розмірі                                    

16 959 грн. 80 коп. 

 4.1.2. Крок земельних торгів щодо продажу земельної ділянки на 

аукціоні в розмірі 4,99 % від стартової ціни продажу земельної ділянки, що 

становить 846 грн. 29 коп. 

 4.1.3. Гарантійний внесок у розмірі 5% відсотків від стартової ціни 

земельної ділянки, що становить 847 грн. 99 коп. 

 

4.2. Продати у власність земельну ділянку вільну від забудови на 

земельних торгах у формі аукціону, яка розташована за адресою:                              

Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Шевченка, 62а, площею 0,0208 га. 

 

4.3. Забезпечити організацію та проведення земельних торгів у формі 

аукціону з набуття права власності на земельну ділянку та оформлення 

договору купівлі-продажу земельної ділянки з переможцем аукціону. 

 

4.4. Гарантій внесок, сплачений переможцем, зарахувати до купівельної 

ціни. 

 

4.5. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки згідно з 

вимогами статті 91 Земельного кодексу України. 

 

4.6. Витрати по укладенню договору купівлі-продажу земельної 

ділянки покласти на переможця торгів. 

 

 5. 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                                                                          Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

18 квітня 2019 року                      м. Корюківка                                   № 21-23/VІI 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки для передачі у комунальну власність 

  

 Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається у 

комунальну власність для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись статтями 12, 79, 

79-1, 125, 126 Земельного кодексу України,  статтею 26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", 

 

міська рада вирішила: 

 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною 

площею 0,1300 га, яка передається у комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (КВЦПЗ 03.07.), що розташована за адресою: с. Сядрине, вул. Білого 

генерала, 66, Корюківського району, Чернігівської області.   

 

2.Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право 

комунальної власності на земельну ділянку площею 0,1300 га для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07.), що розташована за 

адресою: с. Сядрине, вул. Білого генерала, 66, Корюківського району, 

Чернігівської області, кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:001:0055, відповідно до вимог чинного законодавства. 

  

3. 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                                                                          Р.АХМЕДОВ 
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