
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять п’ята сесія сьомого скликання)  

 

19 липня 2019 року                         м. Корюківка                                   № 1-25/VIІ 
 

 

Про внесення змін до рішення 

двадцятої сесії Корюківської міської ради  

сьомого скликання від 20 грудня 2018 року 

«Про міський бюджет на 2019 рік»  

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 16 липня 2019 року № 266, враховуючи рекомендації постійної комісії 

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

культурного розвитку міста, керуючись Бюджетним кодексом України, 

відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 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 міський бюджет на 2019 рік, а 

саме: 

 

- пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції: 

 

   «1. Визначити на 2019 рік : 

 

- доходи  міського  бюджету у сумі 172 341 168,89 гривень, в тому числі 

доходи загального  фонду міського бюджету  168 200 518,89 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету  4 140 650 гривень  згідно з додатком  1  

цього рішення; 

 

- видатки міського  бюджету у сумі 199 506 532,89 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду   міського бюджету  156 345 718,89 гривень та 

видатки спеціального фонду  міського бюджету   43 160 814 гривень; 



- повернення  кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 

17420 гривень; 

 

- надання  кредитів з міського бюджету   у сумі 137 420 гривень у тому 

числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету –                         

120 000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету -  

17 420 гривень; 

 

- профіцит за загальним фондом  міського  бюджету у сумі                                    

24 419 586  гривень згідно з додатком 2 до  цього рішення; 

 

- дефіцит за спеціальним фондом міського  бюджету у сумі                                  

24 419 586  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі             

10 000 гривень, що становить 0,006 відсотка видатків загального фонду 

міського бюджету, визначених цим пунктом; 

 

- резервний фонд міського бюджету у розмірі 200 000 гривень, що 

становить 0,13 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, 

визначених цим пунктом»; 
 

     «5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 32 952 538 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення.»; 

  

      - додатки 1-3, 5-7 до рішення, викласти  в  новій редакції. Додатки 1-7 до 

цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста.  

 

 

Секретар міської ради                                                                  С.ОЛІЙНИК 

 

 

 
                                                                                                                           
 

 

 

 

                                                                    
 



Додаток   1

грн

Всього в т.ч.бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження 113615000 113270000 345000 0

11000000 Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 
збільшення ринкової вартості 74570000 74570000 0 0

11010000 Податок та збір  на доходи з фізичних осіб 74570000 74570000

13000000 Рентна плата та плата за  використання інших 
природних ресурсів 6300000 6300000 0 0

13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
(головні рубки) 5300000 5300000

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
(крім головних рубок) 1000000 1000000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 7750000 7750000 0 0

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 
товарів (продукції) 850000 850000

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів (продукції) 

3900000 3900000 0

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами госп. роздр. торг. 
підакцизних товарів 3000000 3000000

18000000 Місцеві податки 24650000 24650000 0 0
18010000 Податок на майно 14270000 14270000 0 0

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки 
з юридичних осіб (житлової нерухомості) 100000 100000

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки 
з юридичних осіб (нежитлової нерухомості) 1350000 1350000

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 3420000 3420000

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 8400000 8400000

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 200000 200000

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 650000 650000

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 25000 25000

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 125000 125000

18030000 Туристичний збір 30000 30000

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 30000 30000

18050000 Єдиний податок 10350000 10350000
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 600000 600000

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 9100000 9100000

18050500 Єдиний податок з с/г товаровиробників 650000 650000

19000000 Інші податки та збори 345000 0 345000 0

19010000 Екологічний податок 345000 0 345000

19010101 Надходження від викидів забр. речовин в атмосферне повітря 
стац. джер. забруднення 240000 240000

19010201 Надходження від скидів забр. речовин безпосередньо у водні 
об'єкти 5000 5000

19010301 Надходження від розміщення відходів у спец. відведених для 
цього місцях чи на об'єктах 100000 100000

20000000 Неподаткові надходження 4190850 1270000 2920850 1700000

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 25000 25000 0 0

21081100 Адміністративні штрафи 25000 25000

Доходи  Корюківського міського бюджету на 2019 рік 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

до рішення двадцять п’ятої сесії                                                      
Корюківської міської ради                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                            
                               сьомого скликання   від  19 липня  2019 року                                                                                                                                             
                                                                                                                                

   "Про внесення змін до рішення двадцятої сесії Корюківської 
міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року                                                       

Код Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд



22000000 Адміністративні збори та платежі,доходи від 
некомерційної господарської діяльності 1230000 1230000 0 0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 900000 900000 0 0

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 900000 900000

22080000 Надходження від орендної плати за корист. цілісними 
майновими комплексами та іншим державним майном 300000 300000 0 0

22080400 Надходження від орендної плати за корист. ціл. майн.компл. 
та ін.майном, що перебуває в комунальній  власності 300000 300000

22090000 Державне мито 20000 20000

22090100
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 
оформлення документів, у т.ч. за оформ.док. на спадщину і 
дарування

10000 10000

22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням 
паспортів 10000 10000

22130000

Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, 
місцевими радами

10000 10000

24000000 Інші неподаткові надходження 1715000 15000 1700000 1700000
24060300 Інші надходження 15000 15000

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту 1700000 1700000 1700000

25000000 Власні надходження бюджетних установ 1220850 1220850

25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 1030850 1030850

25020000 Інші джерела власних надходжень бюдж. установ 190000 190000

30000000 Доходи від операцій з капіталом 854800 0 854800 854800

31000000 Надходження від продажу основного капіталу  754800 0 754800 754800

31030000
Кошти від відчудження майна, що належить АРК та майна, 
що перебуває в комунальній власності 754800 754800 754800

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 100000
0

100000 100000

33010000 Кошти від продажу землі  100000 100000 100000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що перебувають у 
державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 
які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 100000 100000 100000

50000000 Цільові фонди 20000 0 20000 0

50110000 Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого 
самоврядування та місцевими органами влади 20000 0 20000

Разом 118680650 114540000 4140650 2554800
40000000 Офіційні трансферти 53660518.89 53660518.89 0 0
41000000 Від органів державного управління 53660519 53660519 0 0

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 49455300 49455300

41033200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
ормування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 4398700 4398700

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 33352900 33352900

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 11624700 11624700

41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

79000 79000

41040000 Дотації з місцеих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1540000 1540000

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійсснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 
охорони здоров’я за рахунок додаткової дотації з державного 
бюджету

1540000 1540000



41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2665218.89 2665218.89 0 0

41051100 Субвенція з місцевого бюджту за рахунок залишку освітньої 
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 511450 511450

41051200
Субвенція з місцевого бюджету  на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

131200 131200

41051400

Субвенція з  місцевого бюджету на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа" за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

359151 359151

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету

1099643.89 1099643.89

41054300
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, 
спрямованих напідвищення якості освіти за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

563774 563774

0

ВСЬОГО 172341168.89 168200518.89 4140650 2554800

Секретар міської ради                                                                                                                 С.ОЛІЙНИК



Додаток 2

Разом у т.ч.бюджет 
розвитку

1 3 4 5 6

200000 27285364 -11734800 39020164 34231414
208000 27285364 -11734800 39020164 34231414
208100 27285364 12684786 14600578 9811828

208400 0 -24419586 24419586 24419586

600000 27285364 -11734800 39020164 34231414
602000 27285364 -11734800 39020164 34231414

602100 27285364 12684786 14600578 9811828

602400 0 -24419586 24419586 24419586

27285364 -11734800 39020164 34231414

Секретар міської ради                                                                                                                         С.ОЛІЙНИК

Всього за типом боргового зобов"язання 

Фінансування за активними операціями
Зміна обсягів бюджетних коштів  

Фінансування за типом кредитора
Внутрішнє фінансування
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку(спеціального фонду)

На початок періоду

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Разом Загальний 
фонд

Фінансування Корюківського міського бюджету на 2019 рік

до рішення двадцять п’ятої сесії                                       
Корюківської міської ради                                                   
сьомого скликання   від  19 липня 2019 року                    

"Про внесення змін до рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради сьомого скликання                   
 від 20 грудня 2018 року                                                                        
              "Про міський бюджет на 2019  рік"                                          

                  № 1-25/ VII

2

                     Спеціальний фонд

Загальне фінансування

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку(спеціального фонду)

На початок періоду



Додаток   3

    Розподіл видатків Корюківського міського бюджету на 2019 рік
(грн)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 84915676.89 78731576.89 25570310 4291460 5984100 26166756 24481606 1685150 0 260000 24481606 111082432.89

0110000 84915676.89 78731576.89 25570310 4291460 5984100 26166756 24481606 1685150 0 260000 24481606 111082432.89

Х 0100 Х Державне управління 17247400 17247400 12093000 328600 0 1605500 1605500 0 0 0 1605500 18852900

0110150 0150 0111 15616400 15616400 11177100 328600 650000 650000 650000 16266400

0110160 0160 0111 1124200 1124200 915900 1124200

0110180 0180 0133 506800 506800 955500 955500 955500 1462300
Х 1000 Х 14439756 14439756 8658000 2046550 0 1320850 370000 950850 0 0 370000 15760606

0111010 1010 0910 14439756 14439756 8658000 2046550 1320850 370000 950850 370000 15760606

Х 2000 Х 630000 630000 0 0 0 0 0 0 0 0 630000

0112111 2111 0726 630000 630000 630000

Х 3000 Х 6868668.89 6868668.89 4819310 126310 0 12000 12000 0 0 0 12000 6880668.89

0113192 3192 1030 100000 100000 100000

0113241 3241 1090 6458668.89 6458668.89 4819310 126310 12000 12000 12000 6470668.89

0113242 3242 1090 310000 310000 310000

Х 6000 Х 12708400 7023300 0 1790000 5685100 4055000 4055000 0 0 0 4055000 16763400

0116011 6011 6020 106800 106800 106800

0116013 6013 0620 400000 400000 400000

0116020 6020 0620 5578300 5578300 5578300

0116030 6030 0620 6623300 6623300 1790000 4055000 4055000 4055000 10678300

Х 7000 Х 10576100 10277100 0 0 299000 18375906 18303106 72800 0 60000 18303106 28952006

Організація благоустрою населених пунктів

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

Надання дошкільної освіти

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має 
соціальну спрямованість

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, об’єднаних громадах

Житлово - комунальне господарство

 Забезпечення функціонування  підприємств, установ та 
організацій, що виробляють, виконують та/або надають 
житлово-комунальні послуги   

Разом

до рішення двадцять п’ятої сесії  Корюківської міської ради                                                   
                              сьомого скликання   від  19 липня 2019 року "Про 

внесення змін до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради 
сьомого скликання    від 20 грудня 2018 року "Про міський бюджет на 

2019  рік"                                                                                                     № 1-
25/ VII

оплата праці
Всього

Спеціальний фонд
Код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код Функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування  бюджетної програми або 
напрямку  видатків згідно з Типовою програамною класифікацією 

видатків т кредитування місцевих бюджетів

Інша діяльність у сфері державного управління

Охорона здоров’я

4

Корюківська міська рада (апарат)

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад

Загальний фонд

у тому чмслі бюджет 
розвитку

            з   них

оплата праці комунальні послуги 
та енергоносії

          з    них

комунальні 
послуги та 
енергоносії

 видатки споживаннявидатки споживання Всього видатки розвиткувидатки розвитку

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Освіта

Корюківська міська рада (апарат)

Первинна медична допомога населенню, що надається 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги

Економічна діяльність

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного 
господарства



0117130 7130 0421 200000 100000 100000 200000

0117310 7310 0443 1200000 1200000 1200000 1200000

Здійснення заходів із землеустрою

Будівництво об’єктів житлово-комунального 
господарства



0117321 7321 0443 7344 7344 7344 7344

0117350 7350 0443 620000 620000 620000 620000

0117362 7362 0490 5681732 5681732 5681732 5681732

0117363 7363 0490 2456312 2456312 2456312 2456312

0117367 7367 0490 6937600 6937600 6937600 6937600

0117412 7412 0451 199000 199000 199000

0117442 7442 0456 10000000 10000000 1140118 1140118 1140118 11140118

0117650 7650 0490 150000 150000 50000 50000 50000 200000

0117660 7660 0490 50000 50000 50000 50000

0117670 7670 0490 160000 160000 160000 160000

0117680 7680 0490 7100 7100 7100

0117691 7691 0490 72800 72800 60000 72800

0117693 7693 0490 20000 20000 20000

Х 8000 Х 250000 50000 0 0 0 661500 0 661500 0 200000 0 911500

0118110 8110 0320 50000 50000 50000

0118340 8340 0540 661500 661500 200000 661500

0118700 8700 0133 200000 200000

22195352 22195352 0 0 0 136000 136000 0 0 0 136000 22331352
0119110 9110 0180 3304300 3304300 3304300

0119410 9410 0180 11624700 11624700 11624700
0119770 9770 0180 7182652 7182652 7182652

0119800 9800 0180 83700 83700 136000 136000 136000 219700

Субвенція з місцевого бюджету на сдійснення 
переданих видатків у сфері охорони здоров’я за 
рахунок коштів медичної субвенції

Резервний фонд

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально - економічного 
розвитку територій (включаючи співфінансування)

Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї

Регулювання цін на послуги місцевого 
автотранспорту

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Виконання інвестиційних проектівв рамкахреалізації 
заходів, спрямованихна розвиток системи охорони 
здоров’я у сільській місцевості (включаючи 
співфінансування)

Інші субвенції з місцевого бюджету

Субвені з місцевого бюджету державному бюджету 
на виконання програм соціально - економічного 
розвитку регіонів

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад  (включаючи 
співфінансування)

Міжбюджетні трансферти

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Реверсна дотація

Інша діяльність

Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення або прав на 
них комунальної власності для продажу на 
земельних торгах та проведення таких торгів

Членські внески до асоціації органів місцевого 
самоврядування
Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації)

Утримання та розвиток інших об’єктів  транспортної  
 інфраструктури

Будівництво освітніх установ та закладів



0600000 71430042 71430042 45535050 6383750 0 16994058 16724058 270000 0 0 16724058 88424100

0610000 71430042 71430042 45535050 6383750 0 16994058 16724058 270000 0 0 16724058 88424100

Х 1000 Х 63139942 63139942 41312750 5773550 0 5171933 4993933 178000 0 0 4993933 68311875

0611010 1010 0910 1796000 1796000 1065750 137100 107000 7000 100000 7000 1903000

0611020 1020 0921 49415392 49415392 32436000 4802100 2965933 2959933 6000 2959933 52381325

0611090 1090 0960 3060200 3060200 1759900 280330 13000 12000 1000 12000 3073200

0611100 1100 0960 4147250 4147250 2875000 307720 70000 70000 4217250

0611150 1150 0990 630000 630000 482100 16900 630000

0611161 1161 0990 3848100 3848100 2694000 229400 16000 15000 1000 15000 3864100

0611162 1162 0990 243000 243000 2000000 2000000 2000000 2243000

Х 4000 Х 6854100 6854100 3413300 610200 0 422000 330000 92000 0 0 330000 7276100

0614030 4030 0824 1751200 1751200 950000 120100 167000 167000 167000 1918200

0614040 4040 0824 887900 887900 390000 51600 12000 12000 899900

0614060 4060 0828 3775000 3775000 2073300 438500 243000 163000 80000 163000 4018000

0614082 4082 0829 440000 440000 440000

Х 5000 Х 1436000 1436000 809000 0 0 34000 34000 0 0 0 34000 1470000

0615011 5011 0810 212000 212000 212000

0615012 5012 0810 58000 58000 58000

0615031 5031 0810 1166000 1166000 809000 34000 34000 34000 1200000

Х 7000 Х 0 0 0 0 0 11366125 11366125 0 0 0 11366125 11366125

0617321 7321 0443 8125000 8125000 8125000 8125000

0617325 7325 0443 806125 806125 806125 806125

0617361 7361 0490 1800000 1800000 1800000 1800000

0617363 7363 0490 635000 635000 635000 635000

156345718.89 150161618.89 71105360 10675210 5984100 43160814 41205664 1955150 0 260000 41205664 199506532.89

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

Надання спеціалізованої освіти школами 
естетичного виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів

Будівництво споруд, установ та закладівфізичної 
культури та спорту

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 
Корюківської міської ради

Надання дошкільної освіти

Освіта

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 
Корюківської міської ради

Всього   видатків       

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

Інші програми та заходи у сфері освіти

Утримання та навчально - тренувальна робота 
комунальних дитячо - юнацьких спортивних 
товариств

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Фізична культура і спорт

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально - економічного 
розвитку територій (включаючи співфінансування)

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

Співфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

Будівництво освітніх установ та закладів 

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля  та інших клубних закладів

Культура і мистецтво

Економічна діяльність

Забезпечення діяльності бібліотек



Секретар міської ради С.ОЛІЙНИК



Додаток   4

(грн)

Всього
У т.ч. 

бюджет 
розвитку

Всього
У т.ч. 

бюджет 
розвитку

Всього
У т.ч. 

бюджет 
розвитку

0100000 Корюківська міська 
рада (апарат) 120000 137420 0 -17420 -17420 120000 120000

0118800 8800 Кредитування 120000 17420 0 137420 0 -17420 0 -17420 120000 0 0 120000

0118831 8831 1060
Надання довгострокових 
кредитів індивідуальним 

забудовникам на селі
120000 17420 137420 120000 17420 137420

0118832 8832 1060

Повернення довгострокових 
кредитів, наданих 

індивідуальним забудовникам 
на селі

-17420 -17420

0 -17420 -17420

Всього 120000 137420 -17420 -17420 120000 120000

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видаткв та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Спеціальний фонд 
Загальний 

фонд 
Загальний 

фонд 

до рішення двадцять п’ятої сесії                         
Корюківської міської ради сьомого скликання               

 від  19 липня 2019 року "Про внесення змін до 
рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20 грудня 2018 року                 
"Про міський бюджет на 2019 рік"                                 

№ 1-25/VII

Кредитування Корюківського міського бюджету в 2019 році

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування 
бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з 
Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
 кредитування місцевих бюджетів 

Надання кредитів Повернення кредитів 

Секретар міської ради                                                                                                                                   С.ОЛІЙНИК

Спеціальний фонд 

Разом Разом Загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

Кредитування -всього

Разом 



Додаток   5

(грн)

спеціальний фонд

здійснення переданих з 
державного бюджету 
видатків з утримання 

закладів освіти та 
охорони здоров’я за 
рахунок відповідної 
дотації з државного 

бюджету

Субвенція з місцевого 
бюджту за рахунок 
залишку освітньої 

субвенції, що утворився на 
початок бюджетного 

періоду

Субвенція з місцевого 
бюджету  на надання 
державної підтримки 
особам з особливими 

освітніми потребами за 
рахунок відповідної 

субвенції з державного 
бюджету

Субвенція з  місцевого 
бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та 
доступної загальної 

середньої освіти "Нова 
українська школа" за 
рахунок відповідної 

субвенції з державного 
бюджету

Інші субвенції

Субвенція з місцевого 
бюджету на реалізацію 
заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти 
за рахунок відповідної 
субвенції з державного 

бюджету

Реверсна дотація Медична субвенція Інші субвенції

Субвенції з місцевого 
бюджету державному 

бюджету на 
виконання програм 

соціально - 
економічного розвитку 

регіонів

Субвенції з місцевого 
бюджету державному 

бюджету на 
виконання програм 

соціально - 
економічного розвитку 

регіонів

41040200 41051100 41051200 41051400 41053900 41054300 0119110 0119410 0119770 0119800 0119800
Державний бюджет 0 3304300 83700 136000 3524000

25100000000
Обласний бюджет 

Чернігівської області
511450 131200 359151 40000 563774 1605575 508627 508627

25309200000
Корюківський районний 

бюджет 
902748.89 902749 11624700 6574025 18198725

25309510000
Олександрівський сільський 

бюджет
34870 34870 100000 100000

25309511000
Охрамієвицький сільский 

бюджет
50900 50900 0

25309512000
Перелюбський сільський 

бюджет
36200 36200 0

25309515000
Рибинський сільський 

бюджет
17435 17435 0

25309516000
Савинківський сільський 

бюджет
17490 17490 0

25507000000

Корюківський міський 
бюджет

1540000 0 0

ВСЬОГО: 1540000 511450 131200 359151 1099643.89 563774 2665218.89 3304300 11624700 7182652 83700 136000 22331352

Секретар міської ради                                                                                                                        С.ОЛІЙНИК

                Міжбюджетні трансферти  міського бюджету на 2019 рік

Трансферти іншим бюджетам

СубвенціїСубвенції

загальний фонд

Трансферти з інших бюджетів

Усього

до рішення двадцять п’ятої сесії  Корюківської міської ради                                                   
                         сьомого скликання   від  19 липня  2019 року                                               

                 "Про внесення змін до рішення двадцятої сесії                          
Корюківської міської ради сьомого скликання  від 20 грудня 2018 року  

"Про міський бюджет на 2019  рік"                                                                                                     
                            № 1-25/ VII

Код

Дотація на:
Дотація

Усього
Найменування бюджету - 

одержувача/ надавача 
трансферту

загальний фонд



Додаток  6

(грн)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми або 
напрямку видатків згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 
 кредитування місцевих бюджетів 

Найменування обєктів  відповідно до проектно-кошторисної 
документації 

Строк реалізації 
об’єкт (рік початку і 

завершення)

Загальна вартість 
об’єкта, гривень

Обсяг ввидатків бюджету 
розвитку, гривень

Рівень будівельної готовності 
об’єктів на кінець бюджетного 

періоду, %

1 5 6 7 8 9

0100000 24345606

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно - 
аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, 
районної ради, районної у місті ради (у 
разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад Капітальні видатки 650000

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 
управління Капітальні видатки 955500

0111010 1010 910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 370000

0113241 3241 1090

Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення Капітальні видатки 12000

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 
пунктів Капітальні видатки 4055000

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства

Реконструкція мережі водопостачання по вулиці 
Вокзальна в м.Корюквка Чернігівської області. 
Робочий проект 2019 608000 608000 100

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства

Відновлення (будівництво) ПЛІ - 0,4кВ вуличноо 
освітлення вул. 8-го Березня в м.Корюквка 
Корюківського району Чернігівської області, вул. 
Першотравнева в с.Петрова Слобода Корюківського 
району Чернігівської області та вул.Партизанська в 
с.Наумівка Корюківського району Чернігівської області 2019 592000 592000 100

0117321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 
закладів 

Встановлення резервного бойлера для системи 
гарячого водопостачання Корюківського дошкільного 
навчального закладу № 1 "Дельфін" художньо-
естетичного напрямку Корюківської міської ради 
Чернігівської області. Реконструкція. 2019 7344 7344 100

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та 
забудови територій (містобудівної 
документації) Капітальні видатки 620000

0117362 7362 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад  
(включаючи співфінансування)

Капітальні видатки (Капітальний ремонт вул. 
Шевченка П5+52-ПК9+24 в м. Корюківка, 
Корюківського району, Чернігівській області). 4081732

0117362 7362 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад  
(включаючи співфінансування)

Капітальні видатки (Придбання транспортного засобу 
спеціального призначення (трактора колісного) та 
комплектуючого виробу до нього (відвал 
снігоочисний) для КП "Благоустрій" Корюківської 
міської ради) 1600000

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально - економічного розвитку 
територій (включаючи 
співфінансування) Капітальні видатки 631350

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально - економічного розвитку 
територій (включаючи 
співфінансування)

Реконструкція покрівлі із заміною скатного даху  
дошкільного навчального закладу № 4 "Веселка" за 
адресою: пров. Бульварний 8А в м.Корюківка 
Чернігівської області. 2019 4168792 1523322 35

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально - економічного розвитку 
територій (включаючи 
співфінансування)

Реконструкція приміщення Корюківського дошкільно-
навчального закладу № 4 "Веселка" еколого-
натуралістичного напряму Корюківської міської ради 
м.Корюківка Чернігівської області 2019 342862 301640 100

0117367 7367 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках реалізації заходів, спрямованих 
на розвиток системи охорони здоров’я 
у сільській місцевості (сключаючи 
співфінансування)

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини 
(на 1-2 лікаря) по вул. Бородавка, с.Наумівка 
Корюківського району Чернігівської області - 
будівництво 2019 6937600 6937600 100

0117442 7442 0456
Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури Капітальні видатки 1140118

011760 7650 0490

Проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки чи права на 
неї Капітальні видатки 50000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського 
призначення або прав на них 
комунальної власності для продажу на 
земельних торгах та проведення таких 
торгів Капітальні видатки 50000

0117670 7670 0490
Внески до статутного капіталу 
суб’єктів господарювання Капітальні видатки 160000

0600000
Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту Корюківської міської ради 16724058

до рішення двадцять п’ятої  сесії Корюківської міської ради               сьомого 
скликання від  19 липняя 2019 року                                                            "Про 

внесення змін до рішення двадцятої сесії                                 Корюківської 
міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року  "Про міський 

бюджет на 2019 рік"                                                                                                                  
           № 1-25/ VII

Розподіл коштів бюджету розвитку Корюківського міського бюджету за об’єктами у 2019 році



0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 7000

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т.ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами Капітальні видатки 2959933

0611090 1090 0960

Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми Капітальні видатки 12000

0611161 1161 0990
Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері освіти Капітальні видатки 15000

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Капітальні видатки 2000000

064030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальні видатки 167000

0614060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців і 
будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля  та інших клубних закладів Капітальні видатки 163000

0615031 5031 0810

Утримання та навчально - тренувальна 
робота комунальних дитячо - 
юнацьких спортивних товариств Капітальні видатки 34000

0617321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 
закладів 

Реконструкція  Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст № 1 з 
енергоефективними заходами та створенням нового 
освітнього простору по вул. Шевченка, 54 в 
м.Корюківка, Чернігівської обл., з виділенням 
черговості: І черга - зовнішнє утеплення; ІІ черга - 
заміна покриття, зовнішніх вікон та дверей; ІІІ черга - 
внутрішнє опорядження та заміна інженерних мереж з 
улаштуванням ІТМ 2019 27749906 7795000

0617321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 
закладів 

Реконструкція приміщення Забарівської ЗОШ І-ІІ ст.з 
улаштуванням внутрішніх туалетів 2019 330000 330000 100

0617325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та 
закладівфізичної культури та спорту

Будівництво спортивного майданчика для міні - 
футболу зі штучним покриттям в Корюківській ЗОШ І-
ІІІ ст. № 4 2019 806125 806125 100

0617361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних 
проектів, що реалізуються за рахунок 
коштів державного фонду 
регіонального розвитку

Реконструкція  Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст № 1 з 
енергоефективними заходами та створенням нового 
освітнього простору по вул. Шевченка, 54 в 
м.Корюківка, Чернігівської обл., з виділенням 
черговості: І черга - зовнішнє утеплення; ІІ черга - 
заміна покриття, зовнішніх вікон та дверей; ІІІ черга - 
внутрішнє опорядження та заміна інженерних мереж з 
улаштуванням ІТМ 2019 27749906 1800000

06117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально - економічного розвитку 
територій (включаючи 
співфінансування)

Реконструкція  Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст № 1 з 
енергоефективними заходами та створенням нового 
освітнього простору по вул. Шевченка, 54 в 
м.Корюківка, Чернігівської обл., з виділенням 
черговості: І черга - зовнішнє утеплення; ІІ черга - 
заміна покриття, зовнішніх вікон та дверей; ІІІ черга - 
внутрішнє опорядження та заміна інженерних мереж з 
улаштуванням ІТМ 2019 27749906 605000

06117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально - економічного розвитку 
територій (включаючи 
співфінансування) Капітальні видатки 30000

Всього бюджет розвитку: 41069664

Секретар міської ради                                                                                                              С.ОЛІЙНИК



усього у тому чисді бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8

0100000 Корюківська міська рада (апарат) 32952538 25107000 7845538 7250318

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління
Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на 2019-
2021 роки

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 90000 90000

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

"Управління майном міської комунальної власності 
Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020 
роки"

Рішення тринадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
05.03.2018 1372300 416800 955500 955500

0112111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги

Програма підтримки сталого функціонування та модернізації 
матеріально - технічної бази закладів первинної медико - 
санітарної допомоги на території Корюківської 
територіальної громади на 2019 -2021 рік

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 630000 630000

0113192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

«Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, 
ветеранів, учасників війни та інших категорій населення»на 
2018-2020 роки

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 100000 100000

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

«Соціальний захист  окремих категорій населення на 2019-
2021 роки»

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 290000 290000

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

"Підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх 
сімей-мешканців Корюківської міської ради на 2018-2020 
роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 10000 10000

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

"Програма модернізації систем цілісного майнового 
комплексу по теплопостачанню м.Корюківка на 2019 - 2021 
роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 20000 20000

0116011 6011 6020
Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

"Програма стимулювання створення, фінансової підтримки 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 
впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2017 - 
2019 роки"

Рішення восьмої сесії 
Корюківської міської 
ради від 09.08.2017 106800 106800

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно - 
каналізаційного господарства

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» на 
2019-2021роки", "Програма раціонального використання та 
охорони водних ресурсів Корюківської міської ради на 2019-
2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 400000 400000

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-
комунальні послуги   

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 
статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 
міської ради на 2017-2019 роки", "Програма запобігання 
бездомного утримання та розмноження бродячих тварин на 
території Корюківської міської ради на 2019 рік"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 5563300 5563300

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
"Організація та проведення  громадських робіт для населення 
Корюківської міської ради у 2018-2020 роках"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 200000 200000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» на 
2019-2021роки", "Програма соціально-економічного та 
культурного розвитку Корюківської міської територіальної 
громади на 2019 рік", "Поводження з твердими побутовими 
відходами в Корюківській територіальній громаді на 2019-
2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 9275300 5370300 3905000 3905000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
"Комплексна програма профілактики правопорушень на 
2019-2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 230000 80000 150000 150000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

"Програма поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій 
забудові Корюківської територіальної громади на 2019-2021 
роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 1000000 1000000

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2018-
2019 роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 200000 200000

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2018-
2019 роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 620000 620000 620000

0117412 7412 0451
Регулювання цін на послуги місцевого 
автотранспорту

"Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2019-
2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 199000 199000

0117442 7442 0456
Утримання доріг та розвиток транспортної 
інфрастуктури  

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської 
ради» на 2019-2021роки

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 11140118 10000000 1140118 1140118

0117650 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки чи права на неї

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2018-
2019 роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 200000 150000 50000 50000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення або 
прав на них комунальної власності для 
продажу на земельних торгах та проведення 
таких торгів

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2018-
2019 роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 50000 50000 50000

0117670 7670 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 
статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 
міської ради на 2017-2019 роки" (КП 
"КОРЮКІВКАВОДОКАНАЛ")

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2018 160000 160000 160000

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціації органів 
місцевого самоврядування "Членські внески" на 2019 рік

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 7100 7100

0117693 7693 0490

Інші заходи, пов’язані з економічною 
діяльністю Програма забезпечення малочисельних та віддалених сіл 

громади товарами першої необхідності та хлібом на 2018-
2020 роки

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 20000 20000

0118110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Програма "Цивільного захисту населення Корюківської 
громади на 2018  - 2020 роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 50000 50000

0118340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів

"Програма охорони навколишнього природного середовища 
Корюківської міської ради на 2018-2020 роки", "Програма 
раціонального використання та охорони водних ресурсів 
Корюківської міської ради на 2019-2021 роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017, рішення 
двадцятої сосії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 661500 661500

0118831 8831 1060 Надання кредиту
Програма підтримки індивідуального житлового будівництва 
"Власний дім"на 2016-2020 роки на території Корюківської 
міської ради

Рішення четвертої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
31.03.2016 та двадцять 
четвертої сесії від 
30.05.2019 137420 120000 17420

0119800 9800 0180
Субвені з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально - 
економічного розвитку регіонів

Програма фінансової підтримки 2 державного пожежно - 
рятувального загону У ДСНС України у Чернігівській області 
на покращення матеріально - технічного стану 9 державної 
пожежно - рятувальної частини (м.Корюківка) на 2019 рік

Рішення двадцять другої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
28.02.2019 101700 83700 18000 101700

0119800 9800 0180 Субвені з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально - 
економічного розвитку регіонів

Комплексна програма з реалізації міграційної політики 
Корюківського районного сектору Управління Державної 
міграційної Служби України в Чернігівській області на 2019 
рік

Рішення двадцять другої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
28.02.2019 58000 58000 58000

0119800 9800 0180
Субвені з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально - 
економічного розвитку регіонів

"Комплексна програма профілактики правопорушень на 
2019-2021 роки"

Рішення двадцять другої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
28.02.2019 60000 60000 60000

Спеціальний фонд

                                                                                                                                                                     (грн.)

Розподіл витрат Корюківського міського бюджету на реалізацію місцевих/ регіональних програм у 2019 році

Додаток 7

Код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з Типовою програмною класифікацією 
 видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер доуцмента, 
яким затверджено місцеву 

регіональну прогаму
Усього Загальний фонд

до рішення двадцять п’ятоїї сесії Корюківської міської ради сьомого скликання                 від  
19 липня 2019 року "Про внесення змін до рішення двадцятої сесії                             

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                            "Про міський 
бюджет на 2019 рік"                                                                                                                         № 1-25 



РАЗОМ 32952538 25107000 7845538 7250318

               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 п’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

19 липня 2019 року                              м. Корюківка                                 № 2-25/VII 
  

 

Про Програму придбання в міську 

комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади 

земельних ділянок та інших об’єктів  

нерухомого майна на 2019 рік 

                           

Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 16 липня               

2019 року № 267, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

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

 

міська рада вирішила:  

 

1. Затвердити Програму придбання в міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади земельних ділянок та інших об’єктів 

нерухомого майна на 2019 рік, що додається.                                               

  

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку  міста. 

 

 

Секретар  міської ради        С.ОЛІЙНИК 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

    рішенням  двадцять п’ятої 

сесії Корюківської  міської ради   

сьомого скликання 

від  19 липня  2019 року 

№ 2-25/VII 

 

 

 

П Р О Г Р А М А  

придбання в міську комунальну власність  

Корюківської міської територіальної громади  

земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна 

 для суспільних потреб  

на 2019 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2019 рік 

 



ПРОГРАМА  

придбання в міську комунальну власність Корюківської міської територіальної 

громади земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна  

1. Паспорт Програми  

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Корюківська міська рада  

2. Назва нормативного 

правового акту 

Закон України «Про відчуження земельних 

ділянок, інших об’єктів, що на них розміщені, 

які перебувають у приватній власності, для 

суспільних потреб та з мотивів суспільної 

необхідності», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Бюджетний кодекс України, 

Цивільний кодекс України 

3. Розробник програми Виконавчий апарат Корюківської міської ради 

4. Співрозробники 

програми 

--- 

5 Відповідальні 

виконавці програми 

Виконавчий апарат Корюківської міської ради 

6. Термін реалізації 

програми 

2019 рік 

7. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні Програми 

Міський бюджет 

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

всього: 

500 000,00 грн. 

 

 

 



 

2. Загальні положення  

1. Ця Програма розроблена відповідно до Закону України «Про відчуження 

земельних ділянок, інших об’єктів, що на них розміщені, які перебувають у 

приватній власності, для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності», 

«Про місцеве самоврядування в України», Бюджетного кодексу України, 

Цивільного кодексу України і визначає порядок придбання в міську комунальну 

власність Корюківської міської територіальної громади  об’єктів, які перебувають 

у власності інших юридичних та фізичних осіб.  

2. Об’єктами придбання є:  

- земельні ділянки; 

- нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі приміщення (після їх 

виділення (в разі необхідності) в окремий об’єкт нерухомого майна), об’єкти 

незавершені будівництвом;  

- об’єкти житлового фонду (житлові будинки, у тому числі гуртожитки або 

квартири) та об’єкти соціальної інфраструктури (навчальні заклади, заклади 

культури, фізичної культури та спорту, охорони здоров’я, соціального 

забезпечення, дитячі оздоровчі табори тощо) та інші об’єкти, у тому числі не 

завершені будівництвом.  

Придбання будь-якого об’єкта нерухомого майна, який розташований на 

земельній ділянці, яка не знаходиться у власності територіальної громади у 

комунальну власність, здійснюється разом з земельною ділянкою, на якій він 

розташований, або відповідна земельна ділянка набувається територіальною 

громадою у іншій спосіб не заборонений законом. 

 3.Ініціатива щодо придбання об’єктів у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади  може виходити відповідно від сесії 

міської ради, відповідних виконавчих органів міської ради та інших органів, 

передбачених Законом України «Про відчуження земельних ділянок, інших 

об’єктів, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для 

суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності».  

4.Придбання об’єктів усіх форм власності у комунальну власність 

територіальної громади  здійснюється на підставі рішень сесії міської ради.  

 

3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Не відповідність земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна, які 

перебувають у приватній власності, містобудівній документації населених пунктів 

громади. 



 

4. Мета Програми 

Раціональне та ефективне управління майном міської комунальної форми 

власності Корюківської міської територіальної громади (далі – майно) для 

задоволення потреб територіальної громади, її населення, суб’єктів 

підприємницької діяльності.  

 

5. Фінансове забезпечення Програми  

Фінансування витрат по даній Програмі здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету. Загальна сума видатків на 2019 рік передбачається в розмірі                    

500 000,0 грн.  

 

6. Порядок придбання об’єктів у комунальну власність  

Корюківської об’єднаної територіальної громади   

1. Обґрунтовані пропозиції щодо придбання об’єктів у комунальну власність 

територіальної громади надходять для розгляду до Корюківської міської ради  

2. Розгляд питання про придбання об’єктів у комунальну власність 

Корюківської об’єднаної територіальної громади ва здійснюється у відповідності з 

чинним законодавством. 

3. Питання придбання об’єкта нерухомості  виносить на розгляд постійної 

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

культурного  розвитку  міста. 

4. Після попереднього розгляду та отримання позитивного висновку 

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

економічного та культурного  розвитку  міста питання придбання об’єкта 

нерухомості розглядається на пленарному засіданні міської ради та приймається 

відповідне рішення.  

5. На підставі прийнятого рішення міський голова (або уповноважена особа) 

укладає договір купівлі-продажу з продавцем об’єкта нерухомості у відповідності 

з чинним законодавством та підписує акт приймання-передачі об’єкта 

нерухомості.  

6. Корюківська міська рада оприбутковує зазначений об’єкт з подальшою 

постановкою на баланс. 

 

 

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 п’ята сесія сьомого скликання) 

 

19 липня 2019 року                       м. Корюківка                                   № 3-25/VIІ 

 

Про викуп земельних ділянок,  

інших об’єктів нерухомого майна,  

що на них розміщені, які перебувають  

у приватній власності фізичних осіб  

для суспільних потреб 

 

 У зв’язку з необхідністю будівництва дороги по вул. Воїнів 

Інтернаціоналісті в м. Корюківка, що передбачено Генеральним планом                 

м. Корюківка Чернігівської області, затвердженого рішенням четвертої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 22.02.2017, враховуючи 

рекомендації постійних комісій міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища та з питань власності, бюджету, 

соціально-економічного та культурного розвитку міста, відповідно до Закону 

України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, 

що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних 

потреб чи з мотивів суспільної необхідності», керуючись ст. 151 Земельного 

кодексу України, ст. ст.  26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

міська рада вирішила:  

 

1. Викупити земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них 

розміщені, які перебувають у приватній власності фізичних осіб для суспільних 

потреб, а саме: 

1.1. Земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер: 

7422410100:01:002:1413, з цільовим призначенням для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), яка розташована за адресою:                               

м. Корюківка, вул. Шевченка, 160, що перебуває у приватній власності 

Вечерської Тетяни Вікторівни відповідно до Інформації з Державного реєстру 



речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, 

Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів 

нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна на підставі рішення 

одинадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 29.11.2016 

«Про приватизацію земельних ділянок». 

Орієнтовна викупна ціна 55 000 грн. (п’ятдесят п’ять  тисяч гривень).  

 1.2. Житловий будинок з надвірними будівлями, а саме: житловий 

будинок А-1-дерев’яний житловою площею 19,1 кв. м., надвірні будівлі: Б-1- 

сарай дощатий; який розташований за адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка, 

160, що перебуває у приватній власності Вечерської Тетяни Вікторівни на 

підставі свідоцтва про право на спадщину від 12.12.2013 № 1516, виданого 

Корюківською районною державною нотаріальною конторою. 

Орієнтовна викупна ціна 250 000 грн. (двісті п’ятдесят тисяч гривень).  

 1.3. Земельну ділянку площею 0,0770 га, кадастровий номер: 

7422410100:01:002:1604, з цільовим призначенням для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03), яка розташована за адресою:             

м. Корюківка, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 1, що перебуває у приватній 

власності Вечерського Володимира Михайловича відповідно до Інформації з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності 

на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон 

відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна на 

підставі рішення одинадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 29.11.2016 «Про приватизацію земельних ділянок». 

Орієнтовна викупна ціна 55 000 грн. (п’ятдесят п’ять тисяч гривень).  

 

 2. Фінансування витрат, пов’язаних з виконанням цього рішення 

здійснити за рахунок коштів міського бюджету. 

 2.1. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) передбачити відповідні кошти у 

міському бюджеті на заходи щодо викупу земельних ділянок, інших об’єктів 

нерухомого майна, які перебувають у приватній власності фізичних осіб для 

суспільних потреб. 

 

 3. Юридичному відділу (Яковець С.М.) у 5-денний термін з дня 

прийняття цього рішення письмово повідомити власників земельних ділянок, 

інших об’єктів нерухомого майна зазначених в пунктах 1-1.3. цього рішення 

про його прийняття. 

 

 4. Запропонувати власникам земельних ділянок, інших об’єктів 

нерухомого майна зазначених в пунктах 1-1.3. цього рішення протягом одного 

місяця з дня отримання повідомлення про викуп повідомити Корюківську 

міську раду про надання згоди на проведення переговорів щодо умов викупу 

або про відмову від такого викупу. 

 

 5. У разі надання власниками земельних ділянок, інших об’єктів 

нерухомого майна зазначених в пунктах 1-1.3. цього рішення згоди на 



проведення переговорів щодо умов викупу, доручити міському голові            

Ахмедов Р.Р., першому заступнику міського голови Савченку О.М., заступнику 

з питань діяльності виконавчих органів ради Бикову О.М., секретарю міської 

ради Олійник С.О. представляти інтереси Корюківської міської ради при 

проведенні переговорів щодо викупної ціни, строків, укладення договорів, а 

також вчиняти інші дії, що передбачені чинним законодавством України для 

здійснення викупу. 

 

 6. Відділу земельних ресурсів та комунального майна (Скиба Т.В.) 

забезпечити проведення незалежної оцінки майна та експертної грошової 

оцінки земельних ділянок, вказаних в пунктах 1-1.3 цього рішення та подати на 

затвердження міської ради розмір викупної ціни по кожному об’єкту. 

 

 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища та з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста. 

 

 

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 п’ята сесія сьомого скликання)  

 

19  липня  2019 року                    м. Корюківка                                    №  4-25/VIІ 
 

   

Про затвердження переліку проектів,  

що будуть реалізовані за рахунок субвенції  

з державного бюджету місцевим бюджетам  

на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад у 2019 році  
 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня            

2016 року №200 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад (зі змінами), витягу з протоколу № 4 засідання Комісії, спеціально 

утвореною при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово- 

комунального господарства України з  розгляду поданих виконавчими 

комітетами міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних 

громад переліків проектів із проектними заявками на проекти, які можуть 

реалізуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 

від 13 червня 2019 року, 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, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити перелік проектів, що будуть реалізовані за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад у 2019 році, а саме: 

 



- Капітальний ремонт вул. Шевченка П5+52-ПК9+24 в м.Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області – 2958,7 тис.грн.; 

 

- Придбання транспортного засобу спеціального призначення (трактора 

колісного) та комплектуючого виробу до нього (відвал снігоочисний) 

для КП «Благоустрій» Корюківської міської ради – 1440,0 тис.грн.; 

 

2.  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. 

 

 

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 п’ята сесія сьомого скликання)  

 

 

19 липня 2019 року                       м. Корюківка                                   № 5-25/VIІ 
 

Про включення нового об’єкта 

до Переліку об’єктів міської комунальної власності,  

що підлягають приватизації у 2019 році 

 

З метою реалізації завдань по приватизації об’єктів міської комунальної 

власності Корюківської міської  територіальної громади в особі Корюківської 

міської ради у 2019 році, забезпечення надходження коштів до міського 

бюджету, враховуючи рішення тринадцятої сесії міської ради сьомого 

скликання від  05 березня 2018 року «Про затвердження Програми приватизації 

об’єктів міської комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади на 2018-2020 роки», рішення вісімнадцятої сесії міської ради сьомого 

скликання від 15 листопада 2018 року «Про приватизацію майна міської 

комунальної власності», рішення двадцять четвертої сесії міської ради сьомого 

скликання від 30 травня 2019 року №8-24/VII, рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 26.12.2018 року №510 «Про формування 

переліку об’єктів малої приватизації на 2019 рік», рекомендації постійної 

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

культурного розвитку міста, відповідно до Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна», керуючись статтями 26, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Включити новий об’єкт до Переліку об’єктів міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади, що підлягають 

приватизації у 2019 році, затвердженого рішенням Корюківської міської ради 

від 28.02.2019 року№ 6-22/VIІ, згідно з додатком.  

 

2. Опублікувати Перелік об’єктів міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, що підлягають приватизації у 



2019 році, на офіційному сайті Корюківської міської ради протягом п’яти 

робочих днів з дня прийняття даного рішення.  

 

3. Органу приватизації здійснити заходи по приватизації об’єктів, що 

підлягають приватизації, відповідно до вимог законодавства з питань 

приватизації та цього рішення. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку міста. 

 

 

Секретар міської ради                                                                 С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення двадцять п’ятої сесії  

Корюківської міської ради  

сьомого скликання  від 19.07.2019 року  

№ 5-25/VII 

 

 
Новий об’єкт, що включається до Переліку 

 об’єктів міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, які 

підлягають приватизації у 2019 році 

 

Найменування 

об’єкта 

Місцезнаходження 

об’єкта 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

Балансоутримувач Спосіб 

приватизації 

Незавершене 

будівництво, 

житловий 

будинок 

 

Чернігівська область, 

м. Корюківка,  

вул. Бульварна, буд.43 

0,2442 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон  

 

 

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 п’ята сесія сьомого скликання)  

 

 

19 липня 2019 року                       м. Корюківка                                   № 6-25/VIІ 
 

Про включення нового об’єкта 

до Переліку об’єктів міської комунальної власності,  

що підлягають приватизації у 2019 році 

 
 

З метою реалізації завдань по приватизації об’єктів міської комунальної 

власності Корюківської міської  територіальної громади в особі Корюківської 

міської ради у 2019 році, забезпечення надходження коштів до міського 

бюджету, враховуючи рішення тринадцятої сесії міської ради сьомого 

скликання від  05 березня 2018 року «Про затвердження Програми приватизації 

об’єктів міської комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади на 2018-2020 роки», рішення вісімнадцятої сесії міської ради сьомого 

скликання від 15 листопада 2018 року «Про приватизацію майна міської 

комунальної власності», рішення двадцять четвертої сесії міської ради сьомого 

скликання від 30 травня 2019 року №8-24/VII, рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 26.12.2018 року №510 «Про формування 

переліку об’єктів малої приватизації на 2019 рік», рекомендації постійної 

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

культурного розвитку міста, відповідно до Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна», керуючись статтями 26, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Включити новий об’єкт до Переліку об’єктів міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади, що підлягають 

приватизації у 2019 році, затвердженого рішенням Корюківської міської ради 

від 28.02.2019 року № 6-22/VIІ, згідно з додатком.  

 

2. Опублікувати Перелік об’єктів міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, що підлягають приватизації у 



2019 році, на офіційному сайті Корюківської міської ради протягом п’яти 

робочих днів з дня прийняття даного рішення.  

 

3. Органу приватизації здійснити заходи по приватизації об’єктів, що 

підлягають приватизації, відповідно до вимог законодавства з питань 

приватизації та цього рішення. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку міста. 

 

 

Секретар міської ради                                                               С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення двадцять п’ятої сесії  

Корюківської міської ради  

сьомого скликання  від 19.07.2019 року  

№ 6-25/VII 

 

 
Новий об’єкт, що включається до Переліку 

 об’єктів міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, які 

підлягають приватизації у 2019 році 

 

Найменування 

об’єкта 

Місцезнаходження 

об’єкта 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

Балансоутримувач Спосіб 

приватизації 

Нежитлова 

будівля 

 

Чернігівська область, 

м. Корюківка,  

вул. Дудка, буд.64В 

0,0600 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон  

 

 

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 п’ята сесія сьомого скликання)  

  

 

19 липня 2019 року                       м. Корюківка                                   № 7-25/VIІ 
 

Про включення нового об’єкта 

до Переліку об’єктів міської комунальної власності,  

що підлягають приватизації у 2019 році 

 
 

З метою реалізації завдань по приватизації об’єктів міської комунальної 

власності Корюківської міської  територіальної громади в особі Корюківської 

міської ради у 2019 році, забезпечення надходження коштів до міського 

бюджету, враховуючи рішення тринадцятої сесії міської ради сьомого 

скликання від  05 березня 2018 року «Про затвердження Програми приватизації 

об’єктів міської комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади на 2018-2020 роки», рішення вісімнадцятої сесії міської ради сьомого 

скликання від 15 листопада 2018 року «Про приватизацію майна міської 

комунальної власності», рішення двадцять четвертої сесії міської ради сьомого 

скликання від 30 травня 2019 року №8-24/VII, рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 26.12.2018 року №510 «Про формування 

переліку об’єктів малої приватизації на 2019 рік», рекомендації постійної 

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

культурного розвитку міста, відповідно до Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна», керуючись статтями 26, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Включити новий об’єкт до Переліку об’єктів міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади, що підлягають 

приватизації у 2019 році, затвердженого рішенням Корюківської міської ради 

від 28.02.2019 року № 6-22/VIІ, згідно з додатком.  

 

2. Опублікувати Перелік об’єктів міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, що підлягають приватизації у 



2019 році, на офіційному сайті Корюківської міської ради протягом п’яти 

робочих днів з дня прийняття даного рішення.  

 

3. Органу приватизації здійснити заходи по приватизації об’єктів, що 

підлягають приватизації, відповідно до вимог законодавства з питань 

приватизації та цього рішення. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку міста. 

 

 

Секретар міської ради                                                     С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення двадцять п’ятої сесії  

Корюківської міської ради  

сьомого скликання  від 19.07.2019 року  

№ 7-25/VII 

 

 
Новий об’єкт, що включається до Переліку 

 об’єктів міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, які 

підлягають приватизації у 2019 році 

 

Найменування 

об’єкта 

Місцезнаходження 

об’єкта 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

Балансоутримувач Спосіб 

приватизації 

Нежитлові будівлі 

 

Чернігівська 

область,  

м. Корюківка,  

вул. Дудка, буд.66 А 

1,0128 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон  

 

 

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 п’ята сесія сьомого скликання)  

 

19 липня 2019 року                         м. Корюківка                                    № 8-25/VIІ 
 

 

Про визначення умов  

оплати праці міського голови  

 

 З метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради та її 

виконавчого комітету, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради 

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

міста, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р.               

№ 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 

апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» 

(із останніми змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 

19.06.2019 р. № 525), ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

 

міська рада вирішила : 

 

 1.  Встановити міському голові Ахмедову Ратану Ратановичу на час 

перебування на займаній посаді з 25 червня 2019 року посадовий оклад в сумі 

10 000,00 (десять тисяч) гривень. 

  

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 

 

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 п’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

19 липня 2019 року                      м. Корюківка                                     № 9-25/VІI 

 

Про внесення змін до 

деяких рішень міської ради 

 

 Розглянувши звернення 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 статтями 12, 79-1 

Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1. Внести зміни до преамбули та п. 1 рішення шостої сесії Брецької 

сільської ради сьомого скликання від 04.08.2016 р. «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з 

наступною передачею у власність» в частині надання дозволу Хвостику 

Максиму Вікторовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва, обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель та споруд орієнтовною площею 0,2500, яка 

знаходиться за адресою: с. Бреч, вул. П. Лісового, 29, Корюківського району, 

Чернігівської області, виклавши в новій редакції, а саме: 

«Дати дозвіл Хвостику Максиму Вікторовичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для надання її безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,25 га по                                       

вул. Лісового П., 29, с. Бреч.» 

 

2. Внести зміни до п. 2 рішення тридцять четвертої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 08.10.2015 р. «Про дозвіл на виготовлення 

документації із землеустрою» в частині адреси земельної ділянки, яка 



відводиться безоплатно у власність Царенку Андрію Володимировичу, 

виклавши її в новій редакції, а саме: 

«вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 6-А, м. Корюківка», замість                             

«вул. Шевченка, 146-А, м. Корюківка» в зв’язку з впорядкуванням адресного 

господарства. 

 

3. Внести зміни до п. 2 рішення п’ятої позачергової сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 24.05.2016 р. «Про дозвіл на виготовлення 

документації із землеустрою» в частині адреси земельної ділянки, яка 

відводиться безоплатно у власність Сочаво Петру Михайловичу, виклавши її в 

новій редакції, а саме: 

«вул. Воїнів Інтернаціоналісті, 4-А, м. Корюківка», замість                             

«вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 1-А, м. Корюківка» в зв’язку з впорядкуванням 

адресного господарства. 

 

4. Внести зміни до п. 3 рішення шостої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 25.05.2017 р. «Про дозвіл на виготовлення документації 

із землеустрою» в частині адреси земельної ділянки, яка відводиться 

безоплатно у власність Руденко Ірині Миколаївні, виклавши її в новій редакції, 

а саме: 

«вул. Воїнів Інтернаціоналісті, 2-В, м. Корюківка», замість                             

«вул. Воїнів Інтернаціоналістів, м. Корюківка» в зв’язку з впорядкуванням 

адресного господарства. 

 

5. Виключити з п. 2 рішення двадцять третьої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 18.04.2019 року «Про дозвіл на виготовлення 

документації із землеустрою» у частині надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.) площею 

орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою: вул. Дудка, 6, м. Корюківка 

Сомову Ігорю Володимировичу та додати до п. 1 рішення двадцять третьої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 18.04.2019 року «Про дозвіл 

на виготовлення документації із землеустрою» у частині надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі її в 

оренду для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.) площею орієнтовно 

0,10 га, яка розташована за адресою: вул. Дудка, 6, м. Корюківка                                                  

Сомову Ігорю Володимировичу у зв’язку з поданою заявою. 

 

6. Внести зміни до п. 4 рішення двадцять четвертої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 30.05.2019 р. № 20-24/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою», яка відводиться безоплатно у 



власність Носаченку Олександру Борисовичу в частині кадастрового номера 

земельної ділянки, виклавши його в новій редакції, а саме: 

«кадастровий номер земельної ділянки 7422488700:05:000:1205», замість 

«кадастровий номер 7422488700:05:000:1211» в зв’язку з поданою заявою. 

 

7. Внести зміни до п. 4 рішення двадцять четвертої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 30.05.2019 р. № 20-24/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою», яка відводиться безоплатно у 

власність Малюк Ларисі Миколаївні в частині кадастрового номера земельної 

ділянки, виклавши його в новій редакції, а саме: 

«кадастровий номер земельної ділянки 7422488700:05:000:1205», замість 

«кадастровий номер 7422488700:05:000:1254» в зв’язку з поданою заявою. 

 

8. Внести зміни до п. 4 рішення двадцять четвертої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 30.05.2019 р. № 20-24/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою», яка відводиться безоплатно у 

власність Зборщику Олексію Олександровичу в частині кадастрового номера 

земельної ділянки, виклавши його в новій редакції, а саме: 

«кадастровий номер земельної ділянки 7422488700:05:000:1205», замість 

«кадастровий номер 7422488700:05:000:1254» в зв’язку з поданою заявою. 

 

9. Внести зміни до п. 4 рішення двадцять третьої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 18.04.2019 р. № 12-23/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою», яка відводиться безоплатно у 

власність Нечаєву Євгену Олексійовичу в частині кадастрового номера 

земельної ділянки, виклавши його в новій редакції, а саме: 

«кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:1910», замість 

«кадастровий номер 7422482000:06:001:0078» в зв’язку з поданою заявою. 

 

10. 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. 

 

 

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 п’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

19 липня 2019 року                      м. Корюківка                                  № 10-25/VІI 

 

Про розірвання та поновлення   

договорів оренди (суборенди) землі 

  

 Розглянувши звернення 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. Поновити з фізичною особою – підприємцем Мищенком Олександром 

Михайловичем договір оренди землі від 20.05.2009 року на земельну ділянку 

загальною площею 0,1484 га, яка розташована по вул. Костюк Г., 20,                                  

м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:0650, та 

використовується для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, терміном на 1 (один) рік та на тих самих умовах.  

1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти додаткову 

угоду до договору оренди землі від 20.05.2009 року з фізичною особою – 

підприємцем Мищенком Олександром Михайловичем. 

 



2. Поновити з фізичною особою – підприємцем Мостович Любов’ю 

Миколаївною договір оренди землі від 08.10.2009 року на земельну ділянку 

загальною площею 0,0048 га, яка розташована по вул. Чернігівська, 94-а,                                  

м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:0633 та 

використовується для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 

терміном на 10 (десять) років з 13.10.2019 року та на тих самих умовах.  

2.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти додаткову 

угоду до договору оренди землі від 08.10.2009 року з фізичною особою – 

підприємцем Мостович Любов’ю Миколаївною. 

 

3. Припинити договір оренди земельної ділянки від 15.11.2018 р.                          

з Носаченко Наталією Назарівною, яка розташована за адресою:                            

вул. Шевченка, 54, с. Лубенець, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422481500:02:000:0016, шляхом його розірвання за згодою 

сторін у зв’язку з поданою заявою.  

 

4. Припинити договір оренди земельної ділянки від 05.08.2011 р.                          

з Корюкою Миколою Борисовичем, яка розташована за адресою:                            

вул. Кошового, 56, м. Корюківка, площею 0,0821 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:002:1024, шляхом його розірвання за згодою 

сторін у зв’язку з продажем житлового будинку (договір купівлі продажу від 

19.04.2019 року, який зареєстрований в реєстрі №383.) 

 

5. 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: 

 2,1798 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 237), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0247; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

5.1.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. 

 

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. 

 

 

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 п’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

19 липня 2019 року                         м. Корюківка                               № 11-25/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.): 

- Науменко Марії Петрівні, Науменку Ігорю Михайловичу та Науменку 

Юрію Михайловичу площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою: 

вул. Молодіжна, 16, м. Корюківка. 

- Васильченку Івану Тарасовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Перемоги, 52, м. Корюківка. 

- Шлюшенку Сергію Петровичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Гагаріна, 25, с. Маховики. 

- Ткаченку Роману Юрійовичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Робоча, 19, с. Гуринівка. 

- Яковенку Сергію Васильовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Українська, 40, 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 або спільна сумісна власність: 

- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

- Борисенку Андрію Михайловичу та Ісаченко Тетяні Михайлівні площею 

орієнтовно 0,08 га, яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 46,                      

с. Наумівка. 

- Макаренко Тамарі Миколаївні площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Робоча, 8, с. Сядрине. 

- Білій Наталії Борисівні площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована за 

адресою: вул. Білого генерала, 59, с. Сядрине. 

- Довгуші Анатолію Володимировичу площею орієнтовно 0,20 га, яка 

розташована за адресою: вул. Довженка, 1, с. Сядрине. 

- Поді Андрію Миколайовичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Пушкіна, 21, с. Сядрине. 

- Костюченко Галині Миколаївні площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Білого генерала, 35, с. Сядрине. 

- Лашко Людмилі Олександрівні площею орієнтовно 0,20 га, яка 

розташована за адресою: вул. Заводська, 19, с. Сядрине. 

- Бабичу Роману Івановичу площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована 

за адресою: вул. Зелена, 9, с. Сядрине. 

- Середі Олегу Миколайовичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Бородавка, 19, с. Наумівка. 

- Боголюбу Олександру Михайловичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Вокзальна, 25, с. Воловики. 

- Шевченко Вірі Леонідівні площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована 

за адресою: вул. Вокзальна, 27, с. Воловики. 

- Єрмоленко Тетяні Юхимівні площею орієнтовно 0,20 га, яка 

розташована за адресою: вул. Орловського, 27, с. Наумівка. 

- Філонову Миколі Афанасійовичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Орловського, 19, с. Наумівка. 

 

- для будівництва індивідуальних гаражів, (КВЦПЗ 02.05.): 

- Суржик Валентині Олександрівні площею орієнтовно 0,01 га, яка 

розташована за адресою: вул. Кошового, гараж № 47, м. Корюківка. 

 

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.): 

- Пружині Тетяні Миколаївні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована 

за адресою: вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 2-А, м. Корюківка. 

- Єрмоленку Ярославу Олександровичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 2-Б, м. Корюківка. 



- Алтухову Євгену Сергійовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 6-Б, м. Корюківка. 

-  Воскобойнику Анатолію Васильовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 10-А, м. Корюківка. 

- Мергель Тамарі Вікторівні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована 

за адресою: вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 4-Б, м. Корюківка. 

 

- для ведення особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.): 

- Яковенку Олексію Михайловичу площею орієнтовно 0,28 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

- Ночці Олександру Петровичу площею орієнтовно 0,30 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

- Тоніці Олені Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована за 

адресою: с. Кирилівка. 

- Тоніці Катерині Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Кирилівка. 

- Савості Михайлу Васильовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Кирилівка. 

- Середі Олегу Миколайовичу площею орієнтовно 0,15 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шевченка, 78а, с. Наумівка. 

- Панкратьєвій Ользі Платонівні площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: с. Сядрине. 

- Висоцькому Олексію Володимировичу площею орієнтовно 0,30 га, яка 

розташована за адресою: с. Сядрине. 

- Кубрак Раїсі Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована за 

адресою: с. Нова Гуринівка. 

- Кубраку Максиму Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Гуринівка. 

- Ларченку Сергію Федоровичу площею орієнтовно 1,80 га, яка 

розташована за адресою: с. Сахутівка. 

- Білому Олександру В’ячеславовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: c. Сядрине. 

- Ткаченко Тетяні Федорівні площею орієнтовно 0,30 га, яка розташована 

за адресою: c. Сядрине. 

- Кукуюку Івану Іллічу площею орієнтовно 0,46 га, яка розташована за 

адресою: c. Сядрине. 

- Довгуші Анатолію Володимировичу площею орієнтовно 0,40 га, яка 

розташована за адресою: с. Сядрине. 

- Кравченку Анатолію Васильовичу площею орієнтовно 0,20 га, яка 

розташована за адресою: с. Сядрине. 

- Кравченко Ніні Олександрівні площею орієнтовно 0,20 га, яка 

розташована за адресою: с. Сядрине. 

- Макаренко Тамарі Миколаївні площею орієнтовно 0,30 га, яка 

розташована за адресою: с. Сядрине. 



- Підгорному Анатолію Михайловичу площею орієнтовно 0,60 га, яка 

розташована за адресою: с. Сядрине. 

- Підгорній Тетяні Василівні площею орієнтовно 0,40 га, яка розташована 

за адресою: с. Сядрине. 

- Висоцькій Ганні Олексіївні площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована 

за адресою: с. Сядрине. 

- Васильчук Ганні Василівні площею орієнтовно 0,16 га, яка розташована 

за адресою: с. Сядрине. 

- Бариш Тетяні Олександрівні площею орієнтовно 0,40 га, яка 

розташована за адресою: с. Сядрине. 

- Лисиці Миколі Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Тельне. 

- Корінь Валентині Михайлівні площею орієнтовно 0,80 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

- Мусі Надії Василівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована за 

адресою: с. Переділ. 

- Примаченко Надії Володимирівні площею орієнтовно 0,15 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

- Примаченко Лідії Олександрівні площею орієнтовно 0,27 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

- Хуртику Костянтину Вячеславовичу площею орієнтовно 0,40 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

- Летуті Світлані Олександрівні площею орієнтовно 0,19 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

- Сурганову Миколі Миколайовичу площею орієнтовно 0,30 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

- Мельник Ніні Анатоліївні площею орієнтовно 0,20 га, яка розташована 

за адресою: с. Наумівка. 

- Метлі Валентині Василівні площею орієнтовно 0,30 га, яка розташована 

за адресою: с. Наумівка. 

- Чечилу Євгену Михайловичу площею орієнтовно 0,22 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

- Дородько Наталії Миколаївні площею орієнтовно 0,20 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

- Чечило Олені Олексіївні площею орієнтовно 0,14 га, яка розташована за 

адресою: с. Наумівка. 

- Лисенко Ганні Тихонівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована за 

адресою: с. Переділ. 

- Дербі Валентині Анатоліївні площею орієнтовно 0,36 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

- Костюченко Галині Миколаївні площею орієнтовно 0,12 га, яка 

розташована за адресою: с. Сядрине. 

- Смальосі Людмилі Олексіївні площею орієнтовно 0,30 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 



- Метлі Антоніні Миколаївні площею орієнтовно 0,80 га, яка розташована 

за адресою: с. Наумівка. 

- Вовк Ірині Олексіївні площею орієнтовно 0,35 га, яка розташована за 

адресою: с. Наумівка. 

- Хуртику Олексію Васильовичу площею орієнтовно 0,50 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

- Вовк Аллі Олексіївні площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована за 

адресою: с. Наумівка. 

 

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.): 

- Кир’яну Віталію Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1194. 

- Кир’ян Марині Валентинівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1194. 

- Кир’яну Павлу Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1194. 

- Черниш Тетяні Анатоліївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1910. 

- Смецькій Наталії Василівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1910. 

- Горбу Олександру Степановичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1910. 

- Черниш Ользі Василівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1910. 

- Смецькому Андрію Васильовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 



населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1910. 

- Чернишу Василю Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1910. 

- Скарлецькій Марії Федорівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489400:03:000:0837. 

- Скарлецькій Віталіні Федорівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489400:03:000:0837. 

- Скарлецькій Наталії Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489400:03:000:0837. 

- Скарлецькому Федору Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489400:03:000:0837. 

- Кир’яну Олексію Борисовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1024. 

- Кир’ян Валерії Олексіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1024. 

- Кир’ян Тамарі Віталіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1024. 

- Осипенко Людмилі Олексіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1224. 

- Костюченку Миколі Петровичу площею орієнтовно 0,40 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1231. 

 

- Каух Любові Василівні площею орієнтовно 1,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 



пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1185. 

- Петрикею Миколі Михайловичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1905. 

- Барину Дмитру Миколайовичу площею орієнтовно 0,30 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1230. 

- Поді Андрію Миколайовичу площею орієнтовно 0,40 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1232. 

- Федоренко Людмилі Петрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1240. 

- Федоренку Костянтину Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, 

яка розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 7422488700:05:000:1240. 

- Поді Олександру Анатолійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1240. 

- Бушай Ігорю Михайловичу площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1240.  

- Бєловій Катерині Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1891. 

- Бєловій Томарі Андріївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1891. 

- Ваську Володимиру Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1891. 

 



5. 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 інших будівель громадської забудови 

(КВЦПЗ 03.15.): 

- Корюківській міській раді (юридична адреса: вул. Бульварна, 6,                    

м. Корюківка) площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована за адресою:                   

вул. Шевченка, 42, с. Лубенець. 

- для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, (КВЦПЗ 03.07.): 

- Корюківській міській раді (юридична адреса: вул. Бульварна, 6,                    

м. Корюківка) площею орієнтовно 0,35 га, яка розташована за адресою:                   

вул. Лучка, 1а, с. Наумівка. 

 

6. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), на земельні ділянки: 

- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд технічної інфраструктури, (КВЦПЗ 11.04.): 

- Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради (юридична адреса: пров. Вокзальний, 9, м. Корюківка, код 

ЄДРПОУ 35606756): 

- площею орієнтовно 0,07 га, яка розташована за адресою:                               

вул. Шевченка, 66-В, с. Наумівка під насосною станцією; 

- площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована за адресою:                                

вул. Садова, 46-В, с. Наумівка під водонапірною баштою; 

- площею орієнтовно 0,11 га, яка розташована за адресою:                                

вул. Шевченка, 90-Б, с. Наумівка під водонапірною баштою; 

- площею орієнтовно 0,80 га, яка розташована за адресою:                           

вул. Шевченка, 134-А, с. Наумівка під станцією біологічної очистки. 

6.1.Вважати таким, що втратив чинність пункт 5 рішення п’ятнадцятої 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 07.08.2018 року «Про 

дозвіл на виготовлення документації із землеустрою» в частині надання 

дозволу 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 розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури, (КВЦПЗ 11.04.) комунальному підприємству 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради  (юридична адреса:                  

пров. Вокзальний, 9, м. Корюківка, код ЄДРПОУ 35606756): 

- площею 0,07 га, яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 66-В,                                    

с. Наумівка під приміщенням насосної станції; 

- площею 0,11 га, яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 90-А,                                     

с. Наумівка під водонапірною баштою; 



- площею 0,80 га, яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 134-А,         

с. Наумівка під приміщенням станції біологічної очистки та очисними 

спорудами; 

- площею 0,25 га, яка розташована за адресою: вул. Садова, 46-В,                      

с. Наумівка під артезіанською свердловиною та водонапірною баштою. 

 

7. 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.  

 

8. 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. 

 

9. Встановити термін дії цього рішення 1 (один) рік з дати прийняття. 

 

10. 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. 

 

 

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 п’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

19 липня 2019 року                      м. Корюківка                                № 12-25/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 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 Корженок Надії 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. Шевченка, а саме: № 4 рілля, № 4 кормові угіддя. 

 

2.Дати дозвіл Прохоренко Тятяні 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                         

«Нива», а саме: № 10 рілля, № 11 пасовища, № 11 сіножаті. 

 

3.Дати дозвіл Хлібок Олені Вікторівні 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:  

№ 112 рілля, № 256 пасовища, № 164 сіножаті  

№ 111 рілля, № 255 пасовища, № 163 сіножаті. 

 

4.Дати дозвіл Кучеренку Леоніду Анатолійовичу 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: № 176 рілля, № 53 пасовища, № 53 сіножаті. 

 

5.Дати дозвіл Панкратьєвій 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: № 92 рілля, № 232 пасовища, № 179 сіножаті. 

 

6.Дати дозвіл Михліну Олександру Анатолійовичу та Михліну Василю 

Анатолійовичу 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: № 48 рілля, № 255 пасовища, № 21 сіножаті. 

 

7.Дати дозвіл Пилипенку Андрію Валерійовичу 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: № 91 рілля, № 256 пасовища, № 22 сіножаті. 

 

8.Дати дозвіл Вовку Олександру 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                         

«Полісся», а саме: № 35 рілля, № 141 пасовища, № 34 сіножаті. 

 

9.Дати дозвіл Лукаш Раїсі Єфремівні 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                         

«Рассвет», а саме: № 338 рілля, № 264 пасовища, № 364 сіножаті. 

 

10.Дати дозвіл Костючок Лідії Артемівні 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: № 84 рілля, № 158 пасовища, № 158 сіножаті. 

 

11.Дати дозвіл Радченку Миколі Михайловичу  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: № 86 рілля, № 156 пасовища, № 156 сіножаті. 

 

12.Дати дозвіл Бабич Валентині Феодосіївні 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: № 7 рілля, № 38 пасовища, № 38 сіножаті. 

 

13.Дати дозвіл Горілик Людмилі 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                         

«Лісове», а саме:  

№ 123 рілля, № 88 пасовища, № 16 сіножаті. 

№ 110 рілля, № 87 пасовища, № 15 сіножаті; 

 

14.Дати дозвіл Подуфаловій Світлані 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                         

«Лісове», а саме: № 37 рілля, № 139 пасовища, № 165 сіножаті. 

 

15. 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. 

 

16. 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. 

 

 

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 п’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

19 липня 2019 року                      м. Корюківка                               № 13-25/VІI 

 

Про надання земельних  

ділянок в оренду (суборенду) 

 

 Розглянувши звернення фізичної особи – підприємця Коваля Миколи 

Валентиновича, Савченка Олександра Олександровича та ПСП «Червоний 

Маяк», 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 

для подальшої передачі в оренду фізичній особі – підприємцю Ковалю Миколі 

Валентиновичу, цільове призначення якої змінюється із земель для будівництва 

та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 

самоврядування (КВЦПЗ 03.01.) в землі для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07.), загальною площею 0,0400 га, що 

розташована за адресою: вул. Вокзальна, 12, м. Корюківка. 

1.1. Надати в оренду фізичній особі – підприємцю Ковалю Миколі 

Валентиновичу земельну ділянку площею 0,0400 га з кадастровим номером 

7422410100:01:001:1468 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(КВЦПЗ 03.07.), терміном на 2 (два) роки, яка розташована за адресою:                               

вул. Вокзальна, 12, м. Корюківка. 

1.2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною 

земельною ділянкою в розмірі 10 (десять) % (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 будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

Савченку Олександру Олександровичу загальною площею 0,0216 га, яка 

розташована за адресою: вул. Вокзальна, 16/2, м. Корюківка. 

2.1. Надати в оренду Савченку Олександру Олександровичу земельну 

ділянку площею 0,0216 га з кадастровим номером 7422410100:01:001:1493 для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07.) терміном на 1 

(один) рік, яка розташована за адресою: вул. Вокзальна, 16/2,                                     

м. Корюківка. 

2.2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною 

земельною ділянкою в розмірі 10 (десять) % (відсотків) від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

 

3.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які надаються в оренду                 

ПСП «Червоний Маяк» загальною площею 18,7684 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель не витребуваних 

земельних ділянок (паїв) по колишньому КСП «Нива» на території 

Корюківської міської ради, за межами села Тютюнниця, Корюківського району 

Чернігівської області.  

3.1. Передати ПСП «Червоний Маяк» в оренду земельні ділянки (не 

витребувані земельні частки (паї)) загальною площею 18,7684 га згідно    

Додатку 1 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

терміном на 25 років. 

3.2.Встановити річну орендну плату за користування земельними 

ділянками в розмірі 10 (десять) % (відсотків) від нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок. Оформити договір оренди землі у встановленому 

законодавством порядку. 

 

4. 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. 

 

 

Секретар міської ради                                                                      С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення двадцять п’ятої  

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 19.07.2019 № 13-25/VII 
 

 

Перелік  

не витребуваних земельних ділянок (земельних часток (паїв)), які передаються в оренду 

ПСП «Червоний Маяк» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Корюківської міської ради  

(за межами населеного пункту села Тютюнниця)   

 
№ ділянки Площа Кадастровий номер 

сіножаті  

6/141 0,5011 7422489200:07:000:1978 

6/154 0,5009 7422489200:07:000:1982 

6/152 0,5007 7422489200:07:000:1981 

6/151 0,5007 7422489200:07:000:1980 

6/150 0,4988 7422489200:07:000:1979 

6/139 0,5013 7422489200:07:000:1336 

6/213 0,4077 7422489200:07:000:2017 

6/215(1) 0,1590 7422489200:07:000:2018 

6/207 0,3972 7422489200:07:000:2016 

6/203 0,3963 7422489200:07:000:2015 

6/202 0,4281 7422489200:07:000:2014 

6/200 0,5187 7422489200:07:000:2013 

6/196 0,4855 7422489200:07:000:2012 

6/195 0,5003 7422489200:07:000:2011 

6/194 0,5009 7422489200:07:000:2010 

6/193 0,5007 7422489200:07:000:2009 

6/189 0,4506 7422489200:07:000:2008 

6/166(2) 0,1668 7422489200:07:000:2007 

6/186 0,5008 7422489200:07:000:2006 

6/185 0,5008 7422489200:07:000:2005 

6/182 0,5008 7422489200:07:000:2004 

6/177 0,5020 7422489200:07:000:2003 

6/176 0,5022 7422489200:07:000:2002 

6/175 0,5044 7422489200:07:000:2001 

6/172 0,3762 7422489200:07:000:2000 

6/171 0,3453 7422489200:07:000:1999 

6/170 0,3339 7422489200:07:000:1998 

6/169 0,3338 7422489200:07:000:1997 

6/168 0,3338 7422489200:07:000:1996 

6/167 0,3580 7422489200:07:000:1995 

6/166(1) 0,2529 7422489200:07:000:1994 

6/165 0,5008 7422489200:07:000:1993 

6/164 0,5007 7422489200:07:000:1992 

6/163 0,5008 7422489200:07:000:1991 

6/162 0,5007 7422489200:07:000:1990 

6/161 0,5008 7422489200:07:000:1989 

6/160 0,5007 7422489200:07:000:1988 

6/159 0,5007 7422489200:07:000:1987 

6/158 0,5007 7422489200:07:000:1986 



 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради      С.ОЛІЙНИК 

 
 

6/157 0,5008 7422489200:07:000:1985 

6/156 0,5008 7422489200:07:000:1984 

6/155 0,5007 7422489200:07:000:1983 

всього 18,7684 га  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

19 липня 2019 року                      м. Корюківка                                № 14-25/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 Ігнатенку Роману 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 0,1000 га, по вул. Дружби, 39, м. Корюківка. 

1.1. Передати Ігнатенку Роману Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. Дружби, 39, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:0952, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

2. Затвердити Стукалу Миколі 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 0,1000 га, по вул. Франка, 90, м. Корюківка. 

2.1. Передати Стукалу Миколі Петровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. Франка, 90, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1779, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.   

 

3. Затвердити Сергієнку Сергію Андрійовичу 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. Дудка, 32, м. Корюківка. 

3.1. Передати Сергієнку Сергію Андрійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по                                      

вул. Дудка, 32, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1338, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

4. Затвердити Овчаренку Василю 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 0,1000 га, по вул. Сагайдачного гетьмана, 41,                           

м. Корюківка. 

4.1. Передати Овчаренку Василю Миколайовичу 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, 41, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:001:1494, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

5. Затвердити Дуденко Люсі Борисівні 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. Робоча, 25, с. Гуринівка. 

5.1. Передати Дуденко Люсі Борисівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Робоча, 25,                    

с. Гуринівка, кадастровий номер земельної ділянки 7422481500:05:000:0046, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови.  

 

6. Затвердити Поддубному Олексію Борисовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,6000 га, по                                    

вул. Першотравнева, с. Петрова Слобода. 

6.1. Передати Поддубному Олексію Борисовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,6000 га, по вул. Першотравнева, с. Петрова Слобода, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422482000:06:001:0123, цільове призначення - для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення.  

 

7. Затвердити Пилипенко Тетяні Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Перемоги, 77-А, м. Корюківка. 

7.1. Передати Пилипенко Тетяні Василівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по                                       

вул. Перемоги, 77-А, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1490, цільове призначення – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової і громадської забудови. 

 

8. Затвердити Дуденко Люсі Борисівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

(КВЦПЗ 01.03.), площею 0,1067 га, по вул. Робоча, 23, с. Гуринівка. 

8.1. Передати Дуденко Люсі Борисівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,1067 га, по 

вул. Робоча, 23, с. Гуринівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:05:000:0045, цільове призначення – для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. 

 



9. Затвердити Куленову Віталію Сергійовичу 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.  

9.1. Передати Куленову Віталію Сергійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1971) 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. 

 

10. Затвердити Піддубному Сергію Анатолійовичу 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.  

10.1. Передати Піддубному Сергію Анатолійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1969) 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. 

 

11. Затвердити Іваненку Сергію Олександровичу 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.  

11.1. Передати Іваненку Сергію Олександровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1970) 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. 

 

12. Затвердити Савченку Івану Михайловичу 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.  

12.1. Передати Савченку Івану Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1972) 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. 

 

13. Затвердити Кириченку Олексію Ігоровичу 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.  

13.1. Передати Кириченку Олексію Ігоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489400:03:000:0860) 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. 

 

14. Затвердити Барсуку Павлу 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.  

14.1. Передати Барсуку Павлу Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489400:03:000:0858) 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. 

 

15. Затвердити Підтеребі Михайлу Георгійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7223 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

15.1. Передати Підтеребі Михайлу Георгійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7223 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489400:03:000:0862) 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. 

 

16. Затвердити Тройні Миколі Петровичу 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.  



16.1. Передати Тройні Миколі Петровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489400:03:000:0861) 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. 

 

17. Затвердити Барсук Олені Іванівні 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.  

17.1. Передати Барсук Олені Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489400:03:000:0859) 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. 

 

18. Затвердити Ігнатенку Миколі Степановичу 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.  

18.1. Передати Ігнатенку Миколі Степановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1962) 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. 

 

19. Затвердити Наумчик Марії 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.  

19.1. Передати Наумчик Марії Сергіївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1958) 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 Суржику Олексію Олексійовичу 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.  

20.1. Передати Суржику Олексію Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1973) 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. 

 

21. Затвердити Синюті Олегу Григоровичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,4924 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

21.1. Передати Синюті Олегу Григоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,4924 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1960) 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. 

 

22. Затвердити Кириченку Сергію Григоровичу 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.  

22.1. Передати Кириченку Сергію Григоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1968) 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. 

 

23. Затвердити Федченку Віктору Івановичу 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.  

23.1. Передати Федченку Віктору Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1975) 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. 



24. Затвердити Федченко Ніні Вікторівні 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.  

24.1. Передати Федченко Ніні Вікторівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1974) 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 Нашиванову Володимиру 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.  

25.1. Передати Нашиванову Володимиру Васильовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489200:07:000:1976) 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 Кучеренку Роману Леонідовичу 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.  

26.1. Передати Кучеренку Роману Леонідовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1967) 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 Кушнір Інні 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.  

27.1. Передати Кушнір Інні Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1964) 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 Кучеренку Дмитру Леонідовичу 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. Передати Кучеренку Дмитру Леонідовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1966) 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 Кучеренко Катерині Михайлівні 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. Передати Кучеренко Катерині Михайлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1965) 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 Линнику Віталію Георгійовичу 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. Передати Линнику Віталію Георгійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1963) 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 Ігнатенку Володимиру Степановичу 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. Передати Ігнатенку Володимиру Степановичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489200:07:000:1961) 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 Савості Наталії Олександрівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,3702 га, по вул. Гагаріна, 59-А,                             

с. Забарівка. 

32.1. Передати Савості Наталії Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,3702 га, по вул. Гагаріна, 59-А, с. Забарівка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422483500:01:000:0055, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення.  

 

33. Затвердити Хвостик Олені 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 0,2500 га, по вул. Лучка, 21, с. Наумівка. 

33.1. Передати Хвостик Олені Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Лучка, 21, с. Наумівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0140, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

34. Затвердити Пишовцю Ігорю Олександровичу 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, 205, м. Корюківка. 

34.1. Передати Пишовцю Ігорю Олександровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. Шевченка, 205, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1496, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  



35. Затвердити Забаровській 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 0,1722 га, по вул. Вокзальна, 91, с. Воловики.. 

35.1. Передати Забаровській Світлані Іванівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1722 га, по 

вул. Вокзальна, 91, с. Воловики, кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:02:002:0027, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

36. Затвердити Діденко Марії 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 0,1451 га, по вул. Шевченка, 107, с. Наумівка. 

36.1. Передати Діденко Марії Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1451 га, по                                     

вул. Шевченка, 107, с. Наумівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0163, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

37. Затвердити Корінь Раїсі Петрівні 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, 82, с. Наумівка. 

37.1. Передати Корінь Раїсі Петрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                        

вул. Шевченка, 82, с. Наумівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0201, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

38. Затвердити Погуляй Олександрі Олександрівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Сонячна, 1,                   

м. Корюківка. 

38.1. Передати Погуляй Олександрі Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по                                       

вул. Сонячна, 1, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1780, цільове призначення – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової і громадської забудови. 

 

39. Затвердити Терещенко Ніні 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. Шевченка, 260, м. Корюківка. 

39.1. Передати Терещенко Ніні Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. Шевченка, 260, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1781, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

40. Затвердити Білому Віктору 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 0,0604 га, по вул. 40 років Перемоги, 6, м. Корюківка. 

40.1. Передати Білому Віктору Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0604 га, по 

вул. 40 років Перемоги, 6, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1782, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

41. Затвердити Лавренович Вірі Олександрівні 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 0,0607 га, по вул. Сагайдачного гетьмана, 12/2, м. Корюківка. 

41.1. Передати Лавренович Вірі Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0607 га, по 

вул. Сагайдачного гетьмана, 12/2, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:001:1485, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

42. Затвердити Довженко Валентині 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 0,1000 га, по вул. Зарічна, 60, м. Корюківка. 

42.1. Передати Довженко Валентині Василівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. Зарічна, 60, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1784, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

43. Затвердити Мотчаній Наталії Петрівні 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 0,0325 га, по вул. Космодем’янської З., 30/1, м. Корюківка. 

43.1. Передати Мотчаній Наталії Петрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0325 га, по 

вул. Космодем’янської З., 30/1, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:001:1501, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

 44. Затвердити Мороз Аллі Іванівні проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 2,0000 га, по вул. Садова, 12А,                         

с. Кирилівка. 

44.1. Передати Мороз Аллі Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га, по 

вул. Садова, 12А, с. Кирилівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:03:000:0005, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. 



 

45.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною 

площею 1,0128 га, яка передається у комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади для будівництва та обслуговування будівель 

іншої громадської забудови (КВЦПЗ 03.15.), що розташована за адресою:                      

м. Корюківка, вул. Дудка, 66-А, Корюківського району, Чернігівської області.   

45.1.Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право 

комунальної власності на земельну ділянку площею 1,0128 га для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови (КВЦПЗ 03.15.), що 

розташована за адресою: м. Корюківка, вул. Дудка, 66-А, Корюківського 

району, Чернігівської області, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1339, відповідно до вимог чинного законодавства. 

         

46. 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. 

 

         47. 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.   

 

 

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 п’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

19 липня 2019 року                      м. Корюківка                               № 15-25/VІI 

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки 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) 

Варуші Надії Володимирівні за межами села Забарівка Корюківського району 

Чернігівської області. 

1.1. Передати Варуші Надії Володимирівні у власність земельні ділянки 

загальною площею 3,5951 га, в т.ч.: 

2,4704 га – рілля (пай 88), кадастровий номер 7422483500:07:000:1164 

0,5424 га – сіножаті (пай 89), кадастровий номер 7422483500:07:001:0590 

0,5823 га – пасовища (пай 80), кадастровий номер 7422483500:07:000:0377 



для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Забарівка Корюківського району Чернігівської області. 

1.2. Зобов’язати Варушу Надію 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. 

 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Савості Наталії 

Олександрівні за межами села Забарівка Корюківського району Чернігівської 

області. 

2.1. Передати Савості Наталії Олександрівні у власність земельні ділянки 

загальною площею 4,3790 га, в т. ч.: 

3,0733 га – рілля (пай 332), кадастровий номер 7422483500:07:000:0318 

0,8086 га – сіножаті (пай 41), кадастровий номер 7422483500:07:001:0014 

0,4971 га – пасовище (пай 124), кадастровий номер 7422483500:07:000:0215 для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення. Земельні ділянки розташовані за межами села Забарівка 

Корюківського району Чернігівської області. 

2.2. Зобов’язати Савосту Наталію Олександрівну 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) Плохотніченку 

Ігорю Владиславовичу за межами села Хотіївка Корюківського району 

Чернігівської області. 

3.1. Передати Плохотніченку Ігорю Владиславовичу у власність земельні 

ділянки загальною площею 3,8693 га, в т. ч.: 

2,6366 га – рілля (пай 74), кадастровий номер 7422489400:03:000:0561 

0,8388 га – сіножаті (пай 30), кадастровий номер 7422489400:03:013:0277 

0,3939 га – пасовище (пай 138), кадастровий номер 7422489400:03:000:0135 для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення. Земельні ділянки розташовані за межами села Хотіївка 

Корюківського району Чернігівської області. 

3.2. Зобов’язати Плохотніченка Ігоря Владиславовича 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) Кривоніжко 



Світлані Григорівні за межами села Хотіївка Корюківського району 

Чернігівської області. 

4.1. Передати Кривоніжко Світлані Григорівні у власність земельні 

ділянки загальною площею 3,6797 га, в т. ч.: 

2,2036 га – рілля (пай 34), кадастровий номер 7422489400:03:000:0510 

1,0801 га – сіножаті (пай 34), кадастровий номер 7422489400:03:000:0346 

0,3960 га – пасовище (пай 173), кадастровий номер 7422489400:03:000:0059 для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення. Земельні ділянки розташовані за межами села Хотіївка 

Корюківського району Чернігівської області. 

4.2. Зобов’язати Кривоніжко Світлану Григорівну 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) Милейку Віктору 

Михайловичу за межами села Хотіївка Корюківського району Чернігівської 

області. 

5.1. Передати Милейку Віктору Михайловичу у власність земельні 

ділянки загальною площею 4,2234 га, в т. ч.: 

2,8691 га – рілля (пай 96-1), кадастровий номер 7422489400:03:000:0584 

0,1199 га – рілля (пай 96-2), кадастровий номер 7422489400:03:000:0826 

0,8405 га – сіножаті (пай 33), кадастровий номер 7422489400:03:000:0331 

0,3939 га – пасовище (пай 137), кадастровий номер 7422489400:03:000:0134 для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення. Земельні ділянки розташовані за межами села Хотіївка 

Корюківського району Чернігівської області. 

5.2. Зобов’язати Милейка Віктора Михайловича 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) Бардаковій 

Марині Василівні за межами села Хотіївка Корюківського району Чернігівської 

області. 

6.1. Передати Бардаковій Марині Василівні у власність земельні ділянки 

загальною площею 4,1462 га, в т. ч.: 

2,9135 га – рілля (пай 94), кадастровий номер 7422489400:03:000:0583 

0,8388 га – пасовище (пай 32), кадастровий номер 7422489400:03:013:0276 

0,3939 га – сіножаті (пай 135), кадастровий номер 7422489400:03:000:0132 для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення. Земельні ділянки розташовані за межами села Хотіївка 

Корюківського району Чернігівської області. 



6.2. Зобов’язати Бардакову Марину 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. 

 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Никоноровій Вірі 

Василівні за межами села Забарівка Корюківського району Чернігівської 

області. 

7.1. Передати Никоноровій Вірі Василівні у власність земельні ділянки 

загальною площею 3,1269 га, в т. ч.: 

3,1269 га – рілля (пай 328), кадастровий номер 7422483500:07:000:0242 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Забарівка Корюківського району Чернігівської області. 

7.2. Зобов’язати Никонорову Віру 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. 

 

8. 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. 

 

 

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 п’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

19 липня 2019 року                      м. Корюківка                                   № 16-25/VІI 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки,  

цільове призначення якої змінюється 

 

 Розглянувши заяви громадян та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, цільове призначення якої 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 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, 52, с. Бреч, площею 0,2500 га, розроблений                                 

фізичною особою – підприємцем Корінь Олексієм Васильовичем. 

1.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки, яка належить на 
праві приватної власності Макаренко Марині Георгіївні, відповідно до витягу з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від 04.04.2019 р. номер запису про право власності 31124434, площею 

0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки 7422481500:01:000:0193 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, 52, с. Бреч. 



2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється із земель «для будівництва і 

обслуговування будівель торгівлі» (03.07.) на землі «для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості» (11.02.) за адресою:                   

вул. Дудка, 46/4, м. Корюківка, площею 0,1488 га, розроблений                                 

фізичною особою – підприємцем Корінь Олексієм Васильовичем. 
2.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки, яка перебуває у 

користуванні (на умовах оренди – договір оренди землі від 18.04.2019 року) 

Мисника Віталія Миколайовича, відповідно до витягу з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 

22.05.2019 року, номер запису про інше речове право 31733346, площею               

0,1488 га, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1303 із 

земель «для будівництва і обслуговування будівель торгівлі» (03.07.) на землі 
«для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(11.02.) за адресою: вул. Дудка, 46/4, м. Корюківка. 
2.2. Укласти додаткову угоду до договору оренди землі від 18.04.2019 р. 

на земельну ділянку, зазначену у пунктах 2 та 2.1. даного рішення. 

 

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.  
 

 

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 п’ята сесія сьомого скликання) 

 

19 липня 2019 року                      м. Корюківка                                № 17-25/VІI 

 

Про затвердження рішення   

виконавчого комітету  міської ради   

від 04 червня 2019 року № 199  

«Про анулювання земельних торгів»       

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 04 червня 2019 року № 199, 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. Затвердити  рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 04 червня 2019 року № 199 «Про анулювання земельних торгів» .  

 

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. 

 

 

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 п’ята сесія сьомого скликання)  

 

 

19 липня 2019 року                    м. Корюківка                                     № 18-25/VIІ 
 

Про прийняття майна  

у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади 

 

Розглянувши звіти про оцінку майна міської комунальної власності, 

виконані приватним підприємством «Десна – Експерт - М» за договорами 

№181/19-М та №182/19-М від 11.07.2019 року, 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. Затвердити звіт про оцінку майна: прибудинкова територія (тверде 

покриття) з міжквартальними проїздами площею 600 кв.м. житлового будинку 

по вул. Шевченка, 74 в м. Корюківка залишкова вартість якого, згідно звіту, 

станом на 30.06.2019 року становить 163295,74 грн (сто шістдесят три тисячі 

двісті дев’яносто п’ять гривень 74 копійки), без врахування ПДВ.   

 

2. Затвердити звіт про оцінку майна: прибудинкова територія (тверде 

покриття) з міжквартальними проїздами площею 1200 кв.м. житлового будинку 

по вул. Шевченка, 76 в м. Корюківка залишкова вартість якого, згідно звіту, 

станом на 30.06.2019 року становить 326591,48 грн (триста двадцять шість 

тисяч п’ятсот дев’яносто одна гривня 48 копійок), без врахування ПДВ.   

 

3. Прийняти у міську комунальну власність майно: 

 

3.1. прибудинкову територію (тверде покриття) з міжквартальними 

проїздами площею 600 кв.м. житлового будинку по вул. Шевченка, 74 в 

м. Корюківка загальною вартістю 165170,74 грн. (сто шістдесят п’ять тисяч сто 



сімдесят гривень 74 копійки), в тому числ - 163295,74 грн - вартість території, 

1875,00 грн - послуги з проведення незалежної оцінки, без врахування ПДВ. 

 

3.2. прибудинкову територію (тверде покриття) з міжквартальними 

проїздами площею 1200 кв.м. житлового будинку по вул. Шевченка, 76 в 

м. Корюківка загальною вартістю 328466,48 грн. (триста двадцять вісім тисяч 

чотириста шістдесят шість гривень 48 копійок), в тому числі 326591,48 грн - 

вартість території, 1875 грн - послуги з проведення незалежної оцінки, без 

врахування ПДВ. 

 

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

на баланс Корюківської міської ради майно зазначене в рішенні.  

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 

відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища. 

 

 

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 п’ята сесія сьомого скликання) 

 

19 липня 2019 року                       м. Корюківка                                  № 19-25/VIІ 

 

Про видачу дозволів  

на спеціальне використання  

природних ресурсів 

  

 Розглянувши клопотання ДП «Холминське лісове господарство»  від                

16 липня 2019 року №1063 щодо надання дозволу на спеціальне використання 

природних ресурсів у межах території об’єкту природно-заповідного фонду 

місцевого значення «Калачівська дача», враховуючи ліміти на використання 

природних ресурсів у межах території та об’єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення по ДП «Холминське лісове господарство» на 2019 рік від 

12.07.2019 № 16/19, затверджені Департаментом екології та природних ресурсів 

Чернігівської обласної державної адміністрації, рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища, керуючись ст.ст.9, 9-1 Закону України «Про природно-заповідний 

фонд України», ст.15 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

міська рада вирішила :  

 

1. Надати дозволи ДП «Холминське лісове господарство» на спеціальне 

використання природних ресурсів у межах території та об’єктів природно-

заповідного фонду на 2019 рік, а саме у межах природно-заповідного фонду 

місцевого значення «Калачівська дача» (вибіркова санітарна рубка). 

 

2. Направити дозволи на погодження до Департаменту екології та 

природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації.   

 



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. 

 

 

Секретар  міської ради       С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ДОЗВІЛ  № _____ 

“19” липня 2019 року  
 

на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення  
 

Виданий: Державному підприємству «Холминське лісове господарство», 

15331, Чернігівська обл., селище. Холми, вул. Центральна, 60,                                        

тел. 0 (4657) 2-33-58, e-mail: holmy_lisgosp@ukr.net, ЄДРПОУ 00993484 
(повна назва суб’єкта господарювання, природокористувача, якому видано дозвіл) 

 

На підставі клопотання від 16.07.2019 року № 1063, відповідно до рішення 

двадцять п’ятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від “19” 

липня 2019 року «Про видачу дозволів на спеціальне використання природних 

ресурсів» № 19-25/VII         
(назва рішення місцевої ради, що видала дозвіл) 
на використання природних ресурсів у межах території та об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення «Калачівська дача»       
(тип, категорія та назва природно-заповідного об’єкта) 

в межах ліміту № 16/19, затвердженого “12” липня 2019 року Департаментом 

екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації                                                               
(дата затвердження)ким затверджено) 

Дозвіл дійсний до “31” грудня 2019 року 

№ 

з/п 

Назва 

природного 

ресурсу/вид 

природо-

користування 

Місце використання 

(назва місцевої ради, 

урочища, номери 

кварталів, виділів, 

лісництво, площа, га) 

Обсяги 

використання Термін 

використання 
Особливі умови 

одиниця 

виміру 
ліміт 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Вибіркова 

санітарна 

рубка 

Об’єкт природно - 

заповідного фонду 

місцевого значення 

«Калачівська дача», 

Рейментарівське 

лісництво, кв. 49, 

вид.5 

га/м3 7,9/141 2019 рік Максимальне збереження 

об’єктів рослинного світу. 

Відповідність ЗУ «Про 

природно-заповідний фонд 

України», ЗУ «Про 

тваринний світ», санітарним 

правилам у лісах України   

ДП «Холминське лісове господарство» подати звіт про даний вид природокористування, площу та фактичні 

обсяги використання у строк до 15 січня року, наступного за роком використання природних ресурсів.  
 

 

Секретар  міської ради       С.ОЛІЙНИК 
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ДОЗВІЛ  № _____ 

“19” липня 2019 року  
 

на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення  
 

Виданий: Державному підприємству «Холминське лісове господарство», 

15331, Чернігівська обл., селище. Холми, вул. Центральна, 60,                                        

тел. 0 (4657) 2-33-58, e-mail: holmy_lisgosp@ukr.net, ЄДРПОУ 00993484 
(повна назва суб’єкта господарювання, природокористувача, якому видано дозвіл) 

 

На підставі клопотання від 16.07.2019 року № 1063, відповідно до рішення 

двадцять п’ятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від “19” 

липня 2019 року «Про видачу дозволів на спеціальне використання природних 

ресурсів» № 19-25/VII         
(назва рішення місцевої ради, що видала дозвіл) 
на використання природних ресурсів у межах території та об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення «Калачівська дача» 
(тип, категорія та назва природно-заповідного об’єкта) 

в межах ліміту № 16/19, затвердженого “12” липня 2019 року Департаментом 

екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації                                                               
(дата затвердження)ким затверджено) 

Дозвіл дійсний до “31” грудня 2019 року 

№ 

з/п 

Назва 

природного 

ресурсу/вид 

природо-

користування 

Місце використання 

(назва місцевої ради, 

урочища, номери 

кварталів, виділів, 

лісництво, площа, га) 

Обсяги 

використання Термін 

використання 
Особливі умови 

одиниця 

виміру 
ліміт 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Вибіркова 

санітарна 

рубка 

Об’єкт природно – 

заповідного фонду 

місцевого значення 

«Калачівська дача», 

Рейментарівське 

лісництво, кв. 49, 

вид.8 

га/м3 2,2/67 

 

2019 рік Максимальне збереження 

об’єктів рослинного світу. 

Відповідність ЗУ «Про 

природно-заповідний фонд 

України», ЗУ «Про 

тваринний світ», санітарним 

правилам у лісах України   

ДП «Холминське лісове господарство» подати звіт про даний вид природокористування, площу та фактичні 

обсяги використання у строк до 15 січня року, наступного за роком використання природних ресурсів.  

 

 

Секретар  міської ради       С.ОЛІЙНИК 
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ДОЗВІЛ  № _____ 

“19” липня 2019 року  
 

на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення  
 

Виданий: Державному підприємству «Холминське лісове господарство», 

15331, Чернігівська обл., селище. Холми, вул. Центральна, 60,                                        

тел. 0 (4657) 2-33-58, e-mail: holmy_lisgosp@ukr.net, ЄДРПОУ 00993484 
(повна назва суб’єкта господарювання, природокористувача, якому видано дозвіл) 

 

На підставі клопотання від 16.07.2019 року № 1063, відповідно до рішення 

двадцять п’ятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від “19” 

липня 2019 року «Про видачу дозволів на спеціальне використання природних 

ресурсів» № 19-25/VII         
(назва рішення місцевої ради, що видала дозвіл) 
на використання природних ресурсів у межах території та об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення «Калачівська дача» 
(тип, категорія та назва природно-заповідного об’єкта) 

в межах ліміту № 16/19, затвердженого “12” липня 2019 року Департаментом 

екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації                                                               
(дата затвердження)ким затверджено) 

Дозвіл дійсний до “31” грудня 2019 року 

№ 

з/п 

Назва 

природного 

ресурсу/вид 

природо-

користування 

Місце використання 

(назва місцевої ради, 

урочища, номери 

кварталів, виділів, 

лісництво, площа, га) 

Обсяги 

використання Термін 

використання 
Особливі умови 

одиниця 

виміру 
ліміт 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Вибіркова 

санітарна 

рубка 

Об’єкт природно – 

заповідного фонду 

місцевого значення 

«Калачівська дача», 

Рейментарівське 

лісництво, кв. 53, вид. 

16 

га/м3 1,3/115 

 

2019 рік Максимальне збереження 

об’єктів рослинного світу. 

Відповідність ЗУ «Про 

природно-заповідний фонд 

України», ЗУ «Про 

тваринний світ», санітарним 

правилам у лісах України   

ДП «Холминське лісове господарство» подати звіт про даний вид природокористування, площу та фактичні 

обсяги використання у строк до 15 січня року, наступного за роком використання природних ресурсів.  
 

 

Секретар  міської ради       С.ОЛІЙНИК 
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У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять п’ята сесія сьомого скликання)  

 

19 липня 2019 року                        м. Корюківка                                 № 20-25/VIІ 
 

Про надання згоди на безоплатну  

передачу друкованої продукції  

НАПН України 
 

 

Розглянувши клопотання Національної академії педагогічних наук 

України  № 2-6/232 від 12 червня 2019 року  щодо надання згоди на передачу 

друкованої продукції, враховуючи рекомендації  постійної комісії міської ради 

з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту, керуючись  п.51               

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

 

міська рада вирішила: 

 

 1. Надати згоду на безоплатну передачу з державної власності у 

комунальну власність друкованої продукції НАПН України відповідно до 

поданих заявок Корюківській гімназії Корюківської міської ради, а саме: 

        1) Методичного посібника «Методичний інструментарій формування у 

старшокласників готовності до захисту Вітчизни» (Діхтяренко З.М.,              

Шаповалов Б.Б., за заг.ред. Б.Б. Шаповалова, 2019 р.) – 2 примірника. 

        2) Методичних рекомендацій «Форми і методи формування в учнів 

готовності до захисту Вітчизни» (Остапенко О.І., Зубалій М.Д., Тимчик М.В., за 

заг.ред. М.Д.Зубалія, 2019 р.)» - 2 примірника. 

        3) Методичних рекомендацій «Особистість у гармонії з природою» 

(Пруцакова О.Л., Пустовіт Н.А.,  Логінова А.О., 2019 р.) – 2 примірника. 

        4) Навчально - методичного посібника «Етика відносин з природою» 

(Пруцакова О.Л., Пустовіт Н.А., Тарасюк Г.П., Логінова А.О., 2019 р.) –                

2 примірника. 

        5) Навчальної програми «Етика відносин з природою» (Пруцакова О.Л., 

Пустовіт Н.А., Тарасюк Г.П., 2019 р.) – 2 примірника. 

 



2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Секретар міської ради                С.ОЛІЙНИК 
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