
 

                                 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

29 серпня 2019 року                      м. Корюківка                                    №  1-26/VIІ 

 

Про звіт про виконання  

міського бюджету  

за І півріччя 2019 року  

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради  

від 27 серпня 2019 року № 330 «Про звіт про виконання міського бюджету                            

за І півріччя 2019 року» , враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

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

розвитку міста, керуючись пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, 

відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2019 року 

згідно додатку:      

- по доходах у сумі  85 577,1 тис. гривень, в тому числі по доходах 

загального фонду міського бюджету у сумі 82 035,6 тис. гривень та  

спеціального фонду міського бюджету у сумі 3 541,5 тис. гривень; 

 

- по видатках у сумі 80 544,9 тис. гривень, у тому числі по видатках 

загального фонду міського бюджету у сумі 72 947,7 тис. гривень та 

спеціального фонду міського бюджету у сумі 7 597,2 тис. гривень; 

 

- по кредитуванню у сумі 45,2 тис. грн., в тому числі по загальному фонду в 

сумі 40,0 тис.грн.. по спеціальному фонду в сумі 5,2 тис. грн. 

 

2. Затвердити розпорядження міського голови, видані з 31.05.2019 року по 

29.08.2019 року, згідно з додатком 2. 



 

3. Затвердити розпорядження міського голови, видані з 31.05.2019 року по 

29.08.2019 року, згідно з додатком 3. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста.  

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток №2 

до рішення двадцять шостої сесії 

Корюківської міської  ради 

 сьомого скликання  

від 29 серпня 2019 року 

№  1-26/VIІ 

  

 

 

Перелік 

розпоряджень міського голови,  

виданих з 31.05.2019 року по 29.08.2019 року 

 

номер, дата 

прийняття 

назва розпорядження 

№30-ос 

05.06.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№31-ос 

07.06.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№32-ос                                                                                                                                                                                                                                                                                               

11.06.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№34-ос 

18.06.2019 

Про преміювання працівників 

№35-ос 

18.06.2019 

Про преміювання працівників міської ради до Дня 

Конституції України 

№36-ос 

18.06.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№37-ос 

18.06.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№38-ос 

25.06.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№39-ос 

25.06.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№40-ос 

02.07.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№41-ос 

02.07.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№42-ос 

05.07.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№43-ос 

09.07.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№44-ос 

12.07.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 



 

 

Секретар міської ради                                                                         С.ОЛІЙНИК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№45-ос 

16.07.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№46-ос 

17.07.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№49-ос 

22.07.2019 

Про преміювання працівників 

№50-ос 

23.07.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№52-ос 

29.07.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№53-ос 

01.08.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№54-ос 

01.08.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№55-ос 

01.08.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№56-ос 

01.08.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№57-ос 

07.08.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№59-ос 

21.08.2019 

Про преміювання працівників 

№60-ос 

21.08.2019 

Про преміювання начальника відділу економіки, 

транспорту, інвестицій та туризму виконавчого апарату 

міської ради Кукуюк О.Л. з нагоди ювілею 

№61-ос 

22.08.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№62-ос 

28.08.2019 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 



 

Додаток №3 

до рішення двадцять шостої сесії 

Корюківської міської  ради 

 сьомого скликання  

від 29 серпня 2019 року 

№  1-26/VIІ 

 

 

Перелік 

розпоряджень міського голови,  

виданих з 31.05.2019 року по 29.08.2019 року 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                         С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                           

 

 

 

 

                                                                    
 

 

номер, дата 

прийняття 

назва розпорядження 

№ 69 

07.06.2019 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня медичного працівника 

№ 70 

07.06.2019 

Про  нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня села Сядрине 

№ 78 

24.06.2019 

Про  нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня Національної поліції України 

№ 89 

18.07.2019 

Про  нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня міста Корюківка 



Виконання міського бюджету за І півріччя  2019 року
тис. грн

Код Назва План на рік  з 
урахув. змін

План на звітний 
період Виконано

% до 
призначень 

звітного періоду

ДОХОДИ  ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
10000000 Податкові надходження 113270.0 50560.5 50164.6 99.2

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості 74570.0 33085.0 33056.4 99.9

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 74570.0 33085.0 33054.5 99.9
11020000 Податок на прибуток підприємств 0.0 0 1.9
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 6300.0 2300.0 1309.0 56.9
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок) 7750.0 3585.0 3400.9 94.9
18000000 Місцеві податки 24650.0 11590.5 12398.3 107.0

18010000 Податок на майно 14270.0 6532.0 7088.7 108.5

18030000 Туристичний збір 30.0 13.5 5.1 37.8

18050000 Єдиний податок  10350.0 5045.0 5304.5 105.1
20000000 Неподаткові надходження 1270.0 602.8 825.6 137.0
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 25.0 0.0 51.8
21080000 Інші надходження  25.0 51.8

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності            1230.0 597.8 754.0 126.1
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 900.0 440.0 428.0 97.3

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном 300.0 142.0 311.6 В/100

22090000 Державне мито  20.0 5.8 11.7 В/100
22130000 Орендна плата за водні обєкти 10.0 10.0 2.7 27.0
24000000 Iншi неподаткові надходження 15.0 5.0 19.8 В/100
24060000 Інші надходження  15.0 5.0 19.8 В/100

Разом власних доходів 114540.0 51163.3 50990.2 99.7
40000000 Офіційні трансферти 53096.7 31142.9 31045.4 99.7
41000000 Від органів державного управління 53096.7 31142.9 31045.4 99.7

41033200
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об`єднаних територіальних громад 4398.7 1489.0 1489.0 100.0

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 33352.9 20545.4 20545.4 100.0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 11624.7 5812.5 5812.5 100.0

41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 79.0 76.0 76.0 100.0

41040200
Дотація  на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров`я 1540.0 1540.0 1540.0 100.0

41051100
Субвенція  за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 
початок бюджетного періоду 511.4 511.4 511.4 100.0

41051200
Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами 131.2 65.4 65.4 100.0

41051400
Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти `Нова українська школа` 359.2 188.6 188.6 100.0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 1099.6 914.6 817.1 89.3
Разом доходів по загальному  фонду 167636.7 82306.2 82035.6 99.7

ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
10000000 Податкові надходження 345.0 142.2 167.7 117.9

19000000 Інші податки і збори 345.0 142.2 167.7 117.9
20000000 Неподаткові надходження 2920.9 610.4 2855.5 В/100
24000000 Інші неподаткові надходження 1700.0 0 100.7
25000000  Власні надходження бюджетних установ 1220.9 610.4 2754.8 В/100
30000000 Доходи від операцій з капіталом  854.8 435.3 494.4 113.6
33010100 Кошти від продажу землі 854.8 435.3 494.4 113.6
50000000 Цільові фонди 20.0 8.0 23.9 В/100

Разом власних доходів по спеціальному фонду 4140.7 1195.9 3541.5 В/100
Разом доходів по спеціальному фонду 4140.7 1195.9 3541.5 В/100

ВСЬОГО ДОХОДІВ 171777.4 83502.1 85577.1 102.5

Додаток 1                                                                                   
         до рішення двадцять шостої сесії                           
Корюківської міської ради сьомого скликання                             
              від "29 " серпня 2019 року                                                             

                            "Про звіт про виконання міського 
бюджету                           за  І півріччя 2019 року"                                                                             

                                                                    № I-26/VII  



КПКВ Назва
Бюджет на 2019 рік 

(із внесеними 
змінами)

Бюджет на І 
півріччя 2019 року 

(із внесеними 
змінами)

Виконано
% до  

призначень на 
звітний період

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
0100 Державне управління 17157.1 9529.9 6721.9 70.5
1000 Освіта 77449.9 49038.8 36107.4 73.6
2000 Охорона здоров’я 630.0 418.8 200.8 47.9
3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 6841.7 5223.5 3488.6 66.8
3190 Соціальний захист ветеранів війни і праці 100.0 60.0 34.5 57.5
3240 Інші заклади та заходи 6741.7 5163.5 3454.1 66.9
4000 Культура і мистецтво 6854.1 4617.4 2732.7 59.2
5000 Фізична культура і спорт 1436.0 914.1 703.0 76.9
6000 Житлово - комунальне господарство 12674.5 9889.1 5334.5 53.9

6011
Експлуатація та технічне обслуговування житлового 
фонду 100.0 100.0 0.0

6013
Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного 
господарства 400.0 300.0 200.0 66.7

6020

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних 
підприємств, районних виробничих об’єднань та інших 
підприємств, установ, організацій житлово - 
комунального господарства 5163.3 3757.9 2982.5 79.4

6030 Організація благоустрою населених пунктів 7011.2 5731.2 2151.9 37.5
7000 Економічна діяльність 10576.1 9283.5 5101.5 55.0
7130 Здійснення заходів із землеустрою 200 200 9.8 4.9

7412 Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту 199 116.2 87.5 75.3

7442
Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної 
інфраструктури 10000 8800 4990.0 56.7

7600
Інші програми та заходи, пов’язані з економічною 
діяльністю 177.1 167.3 14.3 8.5

8000 Інша діяльність 250.0 250.0 0.0 0.0

8110
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха 50.0 50.0 0.0

8700 Резервний фонд 200.0 200.0 0.0
Разом  по загальному фонду 133869.4 89165.0 60390.4 67.7

Міжбюджетні трансферти 21816.6 13783.2 12557.3 91.1
9110 Реверсна дотація 3304.3 1652.4 1652.4 100.0

9410

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів 
медичної субвенції 11624.7 5812.5 5812.5 100.0

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 6803.9 6234.6 5008.65 80.3

9800

Субвенція з місцевого бюджету держаному бюджету на 
виконання програм соціально - економічного розвитк 
регіонів 83.7 83.7 83.7 100.0

Всього видатків  загальному фонду (з урахуванням 
трансфертів) 155686.0 102948.3 72947.7 70.9

КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 120.0 120.0 120.0 100.0
ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 45409.3 7597.2 16.7

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних 
установ 3382.4 2548.3 75.3
Бюджет розвитку 41292.5 4595.4 11.1

7691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених ВР АРК, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фондів, утворених ВР АРК, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади 72.8 24.0 32.9

8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 661.5 429.6 64.9
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 201095.2 102948.3 80544.9 78.2

Секретар  міської ради С.ОЛІЙНИК



% до  річних 
призначень 

39.2
46.6
31.9
51.0
34.5
51.2
39.9
49.0
42.1

0.0

50.0

57.8

30.7
48.2

4.9

44.0

49.9

8.1

0.0

0.0
0.0

45.1
57.6
50.0

50.0
73.6

100.0

46.9

100.0
16.7

75.3
11.1

32.9

64.9
40.1



                                                                                                                   

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять шоста сесія сьомого скликання)  

 

29 серпня 2019 року                         м. Корюківка                                   №  2-26/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 27 серпня 2019 року № 331, 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 175 181 168,89 гривень, в тому числі 

доходи загального  фонду міського бюджету  170 405 518,89 гривень та доходи 

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

цього рішення; 

 

- видатки міського  бюджету у сумі 202 366 532,89 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду   міського бюджету  159 283 350,44 гривень та 

видатки спеціального фонду  міського бюджету   43 083 182,45 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                                    

24 321 954,45  гривень згідно з додатком 2 до  цього рішення; 

 

- дефіцит за спеціальним фондом міського  бюджету у сумі                                  

24 321 954,45  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 32 996 638 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.  

 

 

Міський голова                                                                  Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 
                                                                                                                           

 
 

 

 

                                                                    
 



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 шостої сесії                                                      
Корюківської міської ради                                                                                                                                                                                                                                         

сьомого скликання   від  29 серпня  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" № 2-26/ VII

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 56500518.89 56500518.89 0 0
41000000 Від органів державного управління 56500519 56500519 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 3940000 3940000

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

3940000 3940000



41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3105218.89 3105218.89 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

1539643.89 1539643.89

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

563774 563774

0

ВСЬОГО 175181168.89 171040518.89 4140650 2554800

Секретар міської ради                                                                                                                 С.ОЛІЙНИК



Додаток 2

Разом у т.ч.бюджет 
розвитку

1 3 4 5 6

200000 27305364 -11637168.45 38942532.45 34153782.45
208000 27305364 -11637168.45 38942532.45 34153782.45
208100 27305364 12684786 14620578 9831828

208400 0 -24321954.45 24321954.45 24321954.45

600000 27305364 -11637168.45 38942532.45 34153782.45
602000 27305364 -11637168.45 38942532.45 34153782.45

602100 27305364 12684786 14620578 9831828

602400 0 -24321954.45 24321954.45 24321954.45

27305364 -11637168.45 38942532.45 34153782.45

Секретар міської ради                                                                                                                         С.ОЛІЙНИК

2

                     Спеціальний фонд

Загальне фінансування

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 шостої сесії                                       
Корюківської міської ради                                                   

сьомого скликання   від  29 серпня 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"                                          

№ 2-26/ VII

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



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 87755676.89 81209576.89 25922710 4298710 6346100 26186756 24501606 1685150 0 260000 24501606 113942432.89

0110000 87755676.89 81209576.89 25922710 4298710 6346100 26186756 24501606 1685150 0 260000 24501606 113942432.89

Х 0100 Х Державне управління 17377400 17377400 12093000 328600 0 1625500 1625500 0 0 0 1625500 19002900

0110150 0150 0111 15736400 15736400 11177100 328600 650000 650000 650000 16386400

0110160 0160 0111 1124200 1124200 915900 1124200

0110180 0180 0133 516800 516800 975500 975500 975500 1492300
Х 1000 Х 14660656 14660656 8658000 2046550 0 1320850 370000 950850 0 0 370000 15981506

0111010 1010 0910 14660656 14660656 8658000 2046550 1320850 370000 950850 370000 15981506

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

0112111 2111 0726 630000 630000 630000

Х 3000 Х 7427668.89 7427668.89 5171710 133560 0 30000 30000 0 0 0 30000 7457668.89

0113192 3192 1030 100000 100000 100000

0113241 3241 1090 6937668.89 6937668.89 5171710 133560 30000 30000 30000 6967668.89

0113242 3242 1090 390000 390000 390000

Х 6000 Х 12647500 6600400 0 1790000 6047100 4172000 4172000 0 0 0 4172000 16819500

0116011 6011 0610 106800 106800 106800

0116013 6013 0620 443000 443000 117000 117000 117000 560000

0116020 6020 0620 5940300 5940300 5940300

0116030 6030 0620 6157400 6157400 1790000 4055000 4055000 4055000 10212400

Х 7000 Х 10356100 10057100 0 0 299000 18240906 18168106 72800 0 60000 18168106 28597006

Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного 
господарства

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

видатки розвиткувидатки розвитку

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Освіта

Корюківська міська рада (апарат)

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

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

Разом

до рішення двадцять шостої сесії  Корюківської міської ради                                                   
сьомого скликання   від  29 серпня 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"                                                                                                     
№ 2-26/ VII

оплата праці
Всього

Спеціальний фонд

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   

Організація благоустрою населених пунктів

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення



0117130 7130 0421 200000 100000 100000 200000

0117310 7310 0443 1037190 1037190 1037190 1037190
Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства

Здійснення заходів із землеустрою



0117321 7321 0443 7344 7344 7344 7344

0117350 7350 0443 620000 620000 620000 620000

0117362 7362 0490 5709542 5709542 5709542 5709542

0117363 7363 0490 2456312 2456312 2456312 2456312

0117367 7367 0490 6937600 6937600 6937600 6937600

0117412 7412 0451 199000 199000 199000

0117442 7442 0456 9780000 9780000 1140118 1140118 1140118 10920118

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

24406352 24406352 0 0 0 136000 136000 0 0 0 136000 24542352
0119110 9110 0180 3304300 3304300 3304300

0119410 9410 0180 11624700 11624700 11624700
0119770 9770 0180 9373652 9373652 9373652

0119800 9800 0180 103700 103700 136000 136000 136000 239700

Будівництво освітніх установ та закладів

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

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

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

Інші субвенції з місцевого бюджету

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

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)



0600000 71527673.55 71527673.55 45535050 6383750 0 16896426.45 16626426.45 270000 0 0 16626426.45 88424100

0610000 71527673.55 71527673.55 45535050 6383750 0 16896426.45 16626426.45 270000 0 0 16626426.45 88424100

Х 1000 Х 63237573.55 63237573.55 41312750 5773550 0 5074301.45 4896301.45 178000 0 0 4896301.45 68311875

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

0611020 1020 0921 49513023.55 49513023.55 32436000 4802100 2868301.45 2862301.45 6000 2862301.45 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

159283350.44 152737250.44 71457760 10682460 6346100 43083182.45 41128032.45 1955150 0 260000 41128032.45 202366532.89

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

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

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

Надання дошкільної освіти

Освіта

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 
Корюківської міської ради

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 
Корюківської міської ради

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



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

Секретар міської ради                                                                                                                                   С.ОЛІЙНИК

Спеціальний фонд 

Разом Разом Загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

Кредитування -всього

Разом 

до рішення двадцять шостої  сесії                         
Корюківської міської ради сьомого скликання               
від  29 серпня 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"                                 
№ 2-26/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 

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 



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 103700 136000 3544000

25100000000
Обласний бюджет 

Чернігівської області
511450 131200 359151 40000 563774 1605575 519627 519627

25309200000
Корюківський районний 

бюджет 
1342748.89 1342749 11624700 8754025 20378725

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

3940000 0 0

ВСЬОГО: 3940000 511450 131200 359151 1539643.89 563774 3105218.89 3304300 11624700 9373652 103700 136000 24542352

Секретар міської ради                                                                                                                        С.ОЛІЙНИК

до рішення двадцять шостої сесії  Корюківської міської ради                                                   
сьомого скликання   від  29 серпня  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"                                                                                                     
№ 2-26/ VII

Код

Дотація на:
Дотація

Усього
Найменування бюджету - 

одержувача/ надавача 
трансферту

загальний фонд

                Міжбюджетні трансферти  міського бюджету на 2019 рік

Трансферти іншим бюджетам

СубвенціїСубвенції

загальний фонд

Трансферти з інших бюджетів

Усього



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 24375606

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 985500

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 30000

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно - 
каналізаційного господарства Капітальні видатки 117000

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 455190 455190 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 582000 582000 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). 4109542

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 16626426.45

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 7000

до рішення двадцять шостої  сесії Корюківської міської ради               
сьомого скликання від  29 серпня 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"                                                                                                                  
№ 2-26/ VII

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



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 2862301.45

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: 41002032.45

Секретар міської ради                                                                                                              С.ОЛІЙНИК



усього у тому чисді бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8

0100000 Корюківська міська рада (апарат) 32996638 25014100 7982538 7387318

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

1492300 516800 975500 975500

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

100000 100000

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 560000 443000 117000 117000

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 5940300 5940300

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

8782400 4877400 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

10920118 9780000 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

0119800 9800 0180

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

Програма сприяння діяльності управління соціального захисту 
населення Корюківської районної державної адміністрації щодо 
покращення обслуговування населення Корюківської 
територіальної громади на 2019 рік

Рішення двадцять шостої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
29.08.2019 20000 20000

РАЗОМ 32996638 25014100 7982538 7387318

Загальний фонд

до рішення двадцять шостоїї сесії Корюківської міської ради сьомого скликання     від  29 серпня 
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"                                                                                                                         

№ 1-26 /VII

Спеціальний фонд

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



               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 шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

29 серпня  2019 року                      м. Корюківка                                   № 3-26/VII 

 

Про внесення змін до рішення 

двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20 грудня 2018 року 

«Про затвердження міських Програм»  

 

 Враховуючи  необхідність модернізації систем цілісного майнового 

комплексу по теплопостачанню м.Корюківка, розглянувши рішення  

виконавчого комітету міської ради від 27 серпня 2019 року № 333 «Про 

Програму модернізації систем цілісного майнового комплексу по 

теплопостачанню м. Корюківка на 2019-2021 роки», 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. Внести зміни до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських 

Програм», а саме затвердити Програму модернізації систем цілісного 

майнового комплексу по теплопостачанню м.Корюківка на 2019-2021 роки у 

новій редакції, що додається. 

 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                               Р.АХМЕДОВ  



 З А Т В Е Р Д Ж Е Н О                                                                       

рішенням двадцять шостої сесії                                                                           

Корюківської міської ради                                                                           

сьомого скликання                                                                            

від  29 серпня 2019 року 

№ 3-26/VII 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

модернізації систем цілісного майнового  комплексу по 

теплопостачанню м. Корюківка на 2019-2021 роки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Корюківка 

2019 рік 



Паспорт  
Програми модернізації систем цілісного майнового комплексу  

по теплопостачанню м.Корюківка на 2019-2021 роки  

 

1. Ініціатор розроблення Програми Корюківська міська рада  

2. Дата, номер і назва документа 

органу виконавчої вади про 

розроблення Програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

3. Розробник Програми Виконавчий  апарат  Корюківської 

міської ради  

4. Співрозробники програми:  Виконком Корюківської міської ради, 

міські комунальні підприємства, 

залучені організації та підприємства 

5. Відповідальні виконавці Виконком Корюківської міської ради 

6. Учасники Програми Корюківська міська рада, міські 

комунальні підприємства, залучені 

організації та підприємства 

7 Термін реалізації Програми 2019-2021 роки  

8 Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, усього: 

            2300,0 тис. грн., в тому числі: 

2019 рік – 500,0 тис.грн. 

2020 рік – 800,0 тис.грн. 

  2021 рік – 1000,0 тис.грн. 
 

 

 
 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

Існуючі системи централізованого опалення технічно зношені, 

енергоємкі, побудовані за спрощеними схемами на засадах використання 

дешевих енергоносіїв. Багатоповерхові будинки, споруджені в радянський 

період, характеризуються великими втратами тепла. У незадовільному стані 

внутрішні мережі будинків. 

 Регулярне підвищення ціни на природній газ та підвищення заробітних 

плат, значна зношеність систем по теплопостачанню і необхідність проведення 

капітальних ремонтів, використання застарілого, енергозатратного обладнання 

при виробництві тепла та підігріву води та інші чинники мають визначальний 

вплив на постійне підвищення тарифів з виробництва та постачання теплової 

енергії та гарячої води до житлових будинків і квартир, підприємств та 

організацій міста Корюківки. 

 З метою відносної стабілізації тарифів та зменшення затрат на 

виробництво теплової енергії та підігрів води Корюківській міській раді, як 

власнику цілісного майнового комплексу систем по теплопостачанню, 

виконавчому комітету міської ради в 2019-2021 роках необхідно здійснити 

заходи по модернізації котелень, приведенню систем по теплопостачанню міста 

до інженерно-обґрунтованих норм, а саме: 

- з метою своєчасного проведення робіт по переведенню квартир на 

індивідуальне опалення надати з міського бюджету власникам та користувачам 

квартир матеріальну допомогу в межах коштів, передбачених міським 

бюджетом на ці цілі та на підставі Положення про порядок надання 

матеріальної допомоги при проведенні модернізації систем теплопостачання по 

вулиці Шевченка, 76 м.Корюківка. 

  

2. Мета Програми 

 Головна мета Програми: модернізація існуючих систем централізованого 

опалення, приведення їх до інженерно-обґрунтованих норм, зменшення витрат 

на  виробництво теплової енергії, стабілізація тарифів на тепло для громадян, 

надання можливості за рішенням виконавчого комітету міської ради 

відключення приміщень від систем централізованого опалення. 

 Основною метою Програми є своєчасне проведення робіт по 

переведенню квартир громадян на автономне опалення у зв’язку із 

відокремленням житлових будинків багатоповерхової забудови від мереж 

централізованого опалення по вулиці Шевченка,76 м.Корюківки. 

Поліпшення соціально-побутових умов одиноких, малозабезпечених 

жителів міста, інвалідів, посилення адресності допомоги,  шляхом надання їм  

цільової грошової допомоги для встановлення індивідуального опалення. 

  

3. Основні завдання Програми: 

 -розробка першочергових невідкладних заходів щодо оптимальної роботи 

котелень, теплових мереж та їх можливої модернізації і реконструкції; 

         -розробка комплексних заходів щодо зростання енергоефективності в 

теплопостачанні міста; 

http://www.aea.org.ua/search/label/энергосбережение%20в%20зданиях


         -зменшення витрат теплоопалювального підприємства на виробництво 

теплової енергії та стабілізація тарифів для громадян; 

 -модернізація цілісного майнового комплексу з теплопостачання шляхом 

відокремлення частини теплопроводів від систем,  заміна зношених на нові по 

вулиці Шевченка, 76 м.Корюківки; 

 -надання матеріальної допомоги жителям вулиці Шевченка, 76, квартири 

яких будуть відключатись від мережі централізованого опалення, та своєчасне 

переведення квартир в будинках на автономне опалення. 

 

4. Ресурсне забезпечення Програми 

Фінансування витрат по даній Програмі здійснюються за рахунок коштів 

міського бюджету, інших джерел фінансування, які не заборонені чинним 

законодавством України. Орієнтовна сума видатків на 2019-2021 роки 

передбачається  в розмірі 2300,0 тис.грн. 

  

5. Очікувані результати 

 Виконання Програми надасть можливість: 

 - модернізувати системи цілісного майнового комплексу по 

теплопостачанню м. Корюківки; 

 -   оперативно та вчасно за рішенням виконавчого комітету міської ради 

відключити квартири від централізованого теплопостачання та забезпечити їх 

автономним опаленням; 

 -  підвищити рівень комфорту та якість життя мешканців міста, зняти 

соціальну напругу у зв’язку із незадовільним тепловим режимом в квартирах 

будинків, які розташовані по вулиці, де будуть проводитись роботи із 

модернізації. 

 

 

Секретар міської ради                                                             С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок надання матеріальної допомоги власникам та наймачам 

квартир, які будуть відключені від централізованого опалення в зв’язку з 

модернізацією систем по теплопостачанню у 2019 році 

 

1. З метою забезпечення оперативного та вчасного відключення квартир від 

централізованого опалення по вулиці Шевченка,76 м.Корюківки, власникам та 

наймачам квартир надається з міського бюджету матеріальна допомога в сумі, 

визначеній виконавчим комітетом міської ради на кожну квартиру. 

2. Положення розроблено з метою забезпечення прозорості при наданні  

допомоги, запобігання непорозумінь та вчасного завершення робіт при переході 

на автономне опалення до початку опалювального періоду, щоб жодна 

квартира не залишилась без опалення на початок опалювального сезону 2019-

2020 років. 

3. Виплата коштів здійснюється з міського бюджету в безготівковій формі 

шляхом перерахування на особові рахунки  власників та наймачів квартир в 

будь-якому з банків м.Корюківка на підставі рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради. 

4. Один з власників або наймачів квартири звертається із відповідною 

письмовою заявою до виконавчого комітету Корюківської міської ради (зразок 

додається). Підставами для звернення є наявність копії паспорта (з 

обов’язковою реєстрацією місця проживання), правовстановлюючих 

документів на квартиру, ідентифікаційного коду та копія розрахункового 

рахунку з реквізитами банку. Відсутність хоч одного документа є підставою 

для відмови у виплаті. 

5. При подачі вищезазначених документів власником або наймачем 

квартири підписується зобов’язання завершити  роботи по переобладнанню 

квартири на автономне опалення до 15 жовтня 2019 року ( чи зазначається, що 

вже роботи завершені).     

 

 

Секретар міської ради       С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗРАЗОК 

 

        Виконавчому комітету  

Корюківської міської ради 

Гр.___________ 

______________ 

______________ 

 

 

 

Заява 

 

 Прошу надати матеріальну допомогу на  переобладнання квартири №____ 

по вулиці Шевченка,76 м. Корюківка на автономне опалення в сумі 

________________ грн. 

 

 

Додаток: на _________ аркушах.   

 

 

 

Дата         (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗРАЗОК 

 

        Виконавчому комітету  

Корюківської міської ради 

Гр.___________ 

______________ 

______________ 

 

 

Зобов’язання 

 

 Я, ___________________________ зобов’язуюсь в термін до  
                     (прізвище, ім.’я, по батькові) 

15 жовтня 2019 року  завершити роботи (роботи завершені) по  

переобладнанню квартири  № ___ по вулиці Шевченка,76 м. Корюківка на 

автономне опалення.   

 Претензій до Корюківської міської ради не маю. 

 Написано власноручно. 

 

 

 

 

Дата         (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                                                                                                

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА                                        

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

( двадцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

29 серпня 2019 року                     м. Корюківка                                   № 4-26/VII 

                                                                          

Про затвердження Програми сприяння  

діяльності управління соціального захисту населення  

Корюківської  районної  державної адміністрації 

щодо покращення обслуговування населення  

Корюківської територіальної громади на 2019 рік 

      

З метою покращення роботи управління соціального захисту населення 

Корюківської районної державної адміністрації, спрямованої на забезпечення 

належного обслуговування та соціального захисту інвалідів всіх категорій, 

людей похилого віку, малозабезпечених сімей та створення сприятливих умов 

для їх життєдіяльності, розглянувши рішення  виконавчого комітету міської 

ради  від 27 серпня 2019 року №334 «Про Програму сприяння діяльності 

управління соціального захисту населення Корюківської  районної  державної 

адміністрації щодо покращення обслуговування населення Корюківської 

територіальної громади на 2019 рік», 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 сприяння діяльності управління соціального 

захисту населення Корюківської  районної  державної адміністрації щодо 

покращення обслуговування населення Корюківської територіальної громади 

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. 

 

 

Міський голова                                                                 Р.АХМЕДОВ  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                  рішенням двадцять шостої сесії    

                                                                        Корюківської  міської ради 

сьомого скликання 

                                                                                   від 29 серпня 2019 року  

№ 4-26/VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

сприяння діяльності управління соціального захисту населення     

Корюківської районної державної адміністрації щодо покращення 

обслуговування населення Корюківської територіальної громади 

на 2019  рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
м.Корюківка 

2019 р 

 

 



1.Паспорт 

 

Програми  сприяння діяльності управління соціального захисту 

населення Корюківської райдержадміністрації щодо покращення 

обслуговування населення на 2019 рік 

 

 

1. 

 

Ініціатор розроблення 

Програми 

Управління соціального захисту населення 

Корюківської райдержадміністрації 

 

 

 

2. 
Назва розпорядчого 

документа органів виконавчої 

влади про розроблення 

Програми 

Закони України „Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту”, 

„Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні”, постанова 

Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 

року №329 „Про внесення змін  до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України та 

визнання  такою, що втратила чинність, 

постанови   Кабінету Міністрів України від 

28 грудня 2016 року №1022” та інші. 

3. 
Розробник Програми 

Управління соціального захисту населення 

Корюківської райдержадміністрації 

4. 
Відповідальні виконавці 

Програми 

Управління соціального захисту населення 

Корюківської райдержадміністрації, 

Корюківська міська рада 

5. 

Учасники Програми 

Управління соціального захисту населення 

Корюківської райдержадміністрації, 

Корюківська міська рада 

6. Термін реалізації Програми 2019 рік 

7. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

Програми 

Бюджет Корюківської міської ради 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів для реалізації 

Програми (кошти міського 

бюджету) 

50000,0 грн. 

 

2. Визначення проблемних питань, 

на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Програма спрямована на посилення соціального захисту інвалідів всіх 

категорій, людей похилого віку, малозабезпечених сімей, створення 

сприятливих умов для їх життєдіяльності, захист прав, наданих Конституцією 

та Законами України. 



Завдання  забезпечення реалізації державної соціальної політики на 

відповідній території у сфері соціального захисту населення покладено на 

управління соціального захисту населення Корюківської райдержадміністрації. 

Життєзабезпечення соціально незахищених верств населення 

підтримується системою пільг, соціальних допомог, компенсацій та субсидій, 

які визначені відповідними законами.  

В управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації на 

обліку станом на 01 червня 2019 року перебуває з числа жителів Корюківської 

міської громади:    

- 695 ветеранів війни; 

- 4039 осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

- 45 пільговиків силових структур; 

- 5126 пенсіонерів за віком; 

- 186 багатодітних сімей; 

- 346 дітей з багатодітних сімей; 

- 112 переселенців; 

- 1584 ветеранів праці; 

- 2006 одержувачів соціальних допомог; 

- 4152 сімей-одержувачів субсидій. 

Матеріально-технічна база управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації потребує покращення, ситуація із забезпечення 

комп’ютерною технікою, паперовими, розхідними матеріалами для 

комп’ютерної техніки  та друкуючих пристроїв  критична. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» 

управлінню соціального захисту доведені поточні видатки загального фонду по 

незахищених статтях видатків  за бюджетною програмою КПКВК 7951010   

«Здійснення виконавчої влади в Чернігівській області» в сумі 10400грн, що 

забезпечує  потребу на  10%.                                                                             

Недофінансування за рахунок коштів Державного бюджету залишає 

проблемними питання покращення матеріально-технічного забезпечення, що в 

умовах  значного росту звернень громадян за призначенням житлових субсидій, 

переходу на монетизацію пільг та субсидій, не дає можливості у повному обсязі 

забезпечити соціальну підтримку жителям громади та району. 

Категорія соціально незахищених верств населення  не має тенденції до 

зменшення, а тому для забезпечення ефективної роботи управління соціального 

захисту населення потребує сприяння зі сторони міської ради, а саме: виділення 

коштів з місцевого бюджету на виконання заходів по покращенню соціального 

обслуговування населення громади. 

Прийняття програми щодо  сприяння  діяльності управління соціального 

захисту населення Корюківської райдержадміністрації на  2019 рік та залучення 

на її виконання  коштів бюджету територіальної громади сприятиме 

покращенню роботи управління, забезпечення належного обслуговування 

громадян. 

 

 

 



3. Мета Програми 

Основною метою Програми є створення умов для покращення ефективності 

надання соціальної підтримки управлінням соціального захисту населення 

райдержадміністрації найвразливішим верствам населення, а також підвищення 

ефективності системи соціальної допомоги і спрощення процедури її надання, 

забезпечення належного обслуговування громадян. 

 

4. Строки виконання Програми 

 

Виконання заходів Програми передбачається протягом 2019 року. 

Програма переглядається у разі уточнення завдань, які необхідно 

вирішити. 

 

5. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

бюджету Корюківської міської ради, які передбачаються у кошторисі 

відповідального виконавця Програми, а також інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством.  

Обсяг фінансування Програми складає 50,0 тис. грн та може 

коригуватися під час її виконання. 

 

6. Очікувані результати 

 

Реалізація програми надасть змогу: 

- своєчасно та у встановлені терміни проводити призначення різного виду 

допомог, пільг, компенсацій та субсидій; 

- підвищити ефективність перевірок правильності та повноти даних для 

призначення різного виду допомог та субсидій (надсилання запитів, обстеження 

матеріально-побутових умов); 

- постійно надавати  інформацію про стан та умови надання допомог, пільг, 

компенсацій та субсидій кожному із одержувачів (в тому числі письмово); 

-  знизити соціальну напругу в громаді. 

 

 

Секретар міської ради                                                                        С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК 

завдань і заходів Програми сприяння діяльності управління соціального захисту населення щодо покращення 

обслуговування населення на 2019 рік 

тис.грн.                                                 

  

 

Секретар міської ради                                                                                        С.ОЛІЙНИК  

Зміст заходів Програми з виконання 

завдань 

Строки 

виконання 

Джерело 

виконання 

Обсяг 

фінансування 

всього 

в т.ч. на 

2019 рік 

Очікуваний результат 

виконання заходу 

1 2 3 4 5 6 

 Субвенція з міського бюджету 

державному бюджету на забезпечення 

електронно-обчислювальною технікою 

(Персональний комп’ютер -1 шт.; 

Монітор – 1 шт.; принтер - 1 шт.) 

2019 рік 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради 

30,0 30,0 

Створення умов для 

підвищення ефективності 

системи соціальної 

допомоги і спрощення 

процедури її надання, 

забезпечення належного 

обслуговування громадян 

та поліпшення 

матеріально-технічного 

забезпечення  управління 

соціального захисту 

населення 

Витрати  для якісного підготування 

розрахунків, повідомлень, виплатних 

відомостей та іншої робочої 

документації управлінням соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації на забезпечення:  

      -канцтоварами та папером; 

      -комплектуючими та запасними 

частинами для офісної техніки; 

      -придбання поштових марок, 

конвертів. 

2019 рік 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради 

20,0 20,0 

Всього 2019 рік 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради 

50,0 50,0 



                                                                                                                   

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять шоста сесія сьомого скликання)  

 

29 серпня 2019 року                         м. Корюківка                                   № 5-26/VIІ 

 

 

Про внесення змін до рішення   

четвертої сесії Корюківської міської ради  

шостого скликання від 26 березня 2014 року  

«Про затвердження Порядку розміщення  

телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку 

та іншого слабкострумового обладнання  

в житлових будинках та інших об’єктах міської  

комунальної власності Корюківської міської  

територіальної громади» 

 
 

Розглянувши рекомендації Чернігівського обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України №75/41-рк/к від 07 серпня 

2019 року та з метою впорядкування розміщення, встановлення та експлуатації 

технічних елементів (пристроїв) телекомунікаційних мереж, мереж та іншого 

слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об’єктах міської 

комунальної власності, 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 : 
 

Внести зміни до рішення  четвертої сесії Корюківської міської ради 

шостого скликання від 26 березня 2014 року «Про затвердження Порядку 

розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого 

слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об’єктах міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади» 

затвердивши Порядок в новій редакції, що додається. 

 

 

Міський голова                                                                        Р. АХМЕДОВ 



 

 

                                                                                                          

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять шоста сесія сьомого скликання)  

 

29 серпня 2019 року                   м. Корюківка                                    № 6-26/VIІ 
 

   

Про внесення змін до орієнтовного переліку  

доріг, які будуть фінансуватися за рахунок  

коштів міського бюджету в 2019 році 
 

 

      Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Савченка 

Олександра Миколайовича, 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. Внести зміни до орієнтовного переліку доріг,які будуть фінансуватися 

за рахунок коштів міського бюджету в 2019 році, затвердженого рішенням 

двадцять четвертої сесії сьомого скликання від 30 травня 2019 року                    

№5-24/ VIІ, а саме: Послуги з підсипання ґрунтощебнем та грейдеруванням 

спецтехнікою вул. Єсеніна м.Корюківка –74,340 тис.грн. викласти в новій 

редакції: 

- Послуги з підсипання ґрунтощебнем та грейдеруванням спецтехнікою 

вул. Єсеніна м.Корюківка –199,793 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. 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 



 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник юридичного 

відділу міської ради                                                                        С.ЯКОВЕЦЬ                  

 

Начальник відділу економіки, транспорту,  

інвестицій та туризму міської ради           О.КУКУЮК 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять шоста сесія сьомого скликання)  

 

 

29 серпня 2019 року                          м. Корюківка                                   № 7-26/VIІ 

 

Про списання майна  

міської комунальної власності 

 

З метою впорядкування обліку майна міської комунальної власності, 
розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

27.08.2019 року № 335 «Про технічний стан майна міської комунальної 

власності», довідки районного комунального підприємства «РАМПА» про 

непридатність будівель до експлуатації від 23.08.2019 року, враховуючи 
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, 

соціально-економічного та культурного розвитку міста, відповідно до 

Положення про відчуження та списання майна, що є міською комунальною 
власність, затвердженого рішенням двадцять четвертої сесії Корюківської 

міської ради п’ятого скликання від 20.08.2009 року, керуючись статтями 26, 60  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

 
міська рада вирішила: 

 

1.  Надати дозвіл на списання майна міської комунальної власності, що 
обліковується на балансі Корюківської міської ради, на загальну суму 

65452,00грн. (шістдесят п’ять тисяч чотириста п’ятдесят дві гривні 00 копійок), 

а саме:  

1.1. нежитлової будівлі, розміщеної за адресою: с. Самотуги,                          
вул. Першотравнева, інвентарний номер 101310024, 1965 року введення в 

експлуатацію, первісною балансовою вартістю 29 869,00 грн. (двадцять дев’ять 

тисяч вісімсот шістдесят дев’ять гривень 00 копійок), знос 100%;  
1.2. нежитлової будівлі – розміщеної за адресою: с. Самотуги,                            

вул. Першотравнева, інвентарний номер 101310020, 1965 року введення в 

експлуатацію, первісною балансовою вартістю 35 583,00 грн. (тридцять п’ять 

тисяч п’ятсот вісімдесят три гривні 00 копійок), знос 100%. 



2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Корюківської міської ради 

(Кожема О.М.) здійснити списання майна вказаного в даному рішенні, 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                                Р. АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять шоста сесія сьомого скликання)  

 

 

29 серпня 2019 року                    м. Корюківка                                     № 8-26/VIІ 
 

Про прийняття майна  

у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 19 липня 2019 року № 294 «Про затвердження звітів про оцінку майна 

міської комунальної власності», рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього середовища, керуючись статтями 26, 60  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Прийняти у міську комунальну власність майно: 

 

1.1. дорогу з твердим покриттям (частково грунтощебнева), розміщену в 

м.Корюківка (між вул. Зарічна, 89 та вул. Шевченка, 264) протяжністю 1,1 км., 

залишковою вартістю 1 172 839,02 грн. (один мільйон сто сімдесят дві тисячі 

вісімсот тридцять дев’ять гривень 02 копійки), в тому числі 1 170 679,02 грн. - 

вартість дороги, 2160,0 грн - послуги з проведення незалежної оцінки, без 

врахування ПДВ.    

 

1.2.  дорогу з твердим покриттям вулиці Садова в місті Корюківка 

протяжністю 2,4 км., залишковою вартістю 3 189 815,77 грн. (три мільйони сто 

вісімдесят дев’ять тисяч вісімсот п’ятнадцять гривень 77 копійок), в тому числі 

3 187 655,77 грн. - вартість дороги, 2160,00 грн - послуги з проведення 

незалежної оцінки, без врахування ПДВ.    

 

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

на баланс Корюківської міської ради майно зазначене в даному рішенні.  

 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 

відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                Р. АХМЕДОВ 



  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять шоста сесія сьомого скликання)  

 

 

29 серпня 2019 року                         м. Корюківка                                  № 9-26/VIІ 
 

Про передачу майна  

міської комунальної власності 

 
 

Розглянувши лист Корюківської ЖЕК від 20.08.2019 року № 221, КП 

«Корюківкаводоканал» від 29.08.2019 № 198, лікувально-профілактичного 

закладу «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф» Чернігівської обласної ради від 23.08.2019 № 527, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, 

соціально-економічного та культурного розвитку міста, керуючись статтями 26, 

60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

 

міська рада вирішила: 

 

1. Вилучити з статутного капіталу, припинити право господарського 

відання та передати з балансу Корюківської житлово-експлуатаційної контори 

на баланс Корюківської міської ради  котельню, загальною площею 32,8 кв.м.,   

розміщеної по вул. Шевченка, 87, в м. Корюківка, балансовою (первісною) 

вартістю 100 765,00 грн (сто тисяч сімсот шістдесят п’ять гривень 00 копійок), 

2015 року будівництва. 

 

2. Передати з балансу Корюківської житлово-експлуатаційної контори на 

баланс Корюківської міської ради паркан бетонний довжиною 16 м.п. (24 

секції) балансовою вартістю 3722,00 грн (три тисячі сімсот двадцять дві гривні 

00 копійок). 

 

3. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс, у 

господарське відання та до статутного фонду комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради мережу водопостачання по 

вул. Вокзальна в м. Корюківка Чернігівської області, протяжністю 1013 метрів, 



загальною вартістю 690 217,04 грн. (шістсот дев’яносто тисяч двісті сімнадцять 

гривень 04 коп.). 

 

4. Уповноважити виконавчий комітет Корюківської міської ради 

визначити умови та передати лікувально-профілактичному закладу «Обласний 

центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Чернігівської 

обласної ради в оренду частину приміщення адмінбудинку та гаражів по                      

вул. Вокзальна, 24, м. Корюківка. 

4.1. Відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму міської ради та 

фінансовому відділу міської ради вивчити питання щодо проведення 

реконструкції та ремонту приміщення, зазначеного у пункті 4 даного рішення, 

та передбачити відповідні видатки в міському бюджеті. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                                 Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

29 серпня  2019 року                         м. Корюківка                                 № 10-26/VIІ 

   

   

Про надання дозволу Центру надання  

соціальних послуг Корюківської міської  

ради на внесення змін до документів 

 

 Розглянувши клопотання Центру надання соціальних послуг  

Корюківської міської ради щодо надання дозволу на внесення змін до Переліку, 

умов та порядку здійснення надання соціальних послуг відділенням організації 

надання адресної натуральної та грошової допомоги відділу соціального 

обслуговування Центру, а також у зв’язку з необхідністю забезпечення 

громадян похилого віку та інвалідів, які перебувають на обліку в Центрі, 

одягом, взуттям, іншими предметами першої потреби; ліками, предметами 

медичного призначення; предметами побутової гігієни; продовольчими та 

промисловими товарами, гарячими обідами тощо, враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та 

регламенту, відповідно до ст. ст. 5, 11 Закону України «Про соціальні послуги», 

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

 

міська рада вирішила:  

 

 1. Надати дозвіл Центру надання соціальних послуг Корюківської міської 

ради на внесення змін до Переліку, умов та порядку здійснення надання 

соціальних послуг відділенням організації надання адресної натуральної та 

грошової допомоги відділу соціального обслуговування Центру надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради (далі – Перелік), а саме: 

- у пункті 8 Переліку слово «малозабезпечених» виключити; 

- доповнити пункт 8 Переліку абзацом наступного змісту: 

 «Відділення організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги може надавати допомогу одягом, взуттям, іншими предметами 

першої потреби; ліками, предметами медичного призначення; предметами 



побутової гігієни; продовольчими та промисловими товарами, гарячими 

обідами тощо, у межах наявних можливостей громадянам, які не здатні до 

самообслуговування, у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і не 

мають рідни, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є 

громадянами похилого віку чи визнані інвалідами в установленому порядку, 

без урахування доходу.». 

  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                             Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                        

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять шоста сесія сьомого скликання)  

 

29 серпня 2019 року                         м. Корюківка                                   №11-26/VIІ 
 

 

Про внесення змін до  

Статуту КП «Благоустрій» 

 
 

Розглянувши клопотання комунального підприємства «Благоустрій» 

Корюківської міської ради, з метою забезпечення належного рівня діяльності 
комунального підприємства та 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. Внести зміни статуту комунального підприємства «Благоустрій» 

Корюківської міської ради та затвердити його в новій редакції (додається). 

  

2. КП «Благоустрій» (Селюк А.М.) здійснити державну реєстрацію змін до 
Статуту підприємства відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

 

 

 

 

Міський голова                                                                        Р. АХМЕДОВ 

 

 

 
 
 



                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО: 

 

                                                                           рішенням двадцять шостої сесії  

Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 29 серпня 2019 року 

 «Про внесення змін до Статуту 

КП «Благоустрій» 

№ 11-26/VII           
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1. Загальні положення 

 
1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЛАГОУСТРІЙ» 

КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Підприємство) створено рішенням 

Корюківської міської ради від 27 жовтня 2017 року «Про створення 

комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради та 

затвердження його Статуту» та перебуває в управлінні Корюківської міської 

ради (далі – Рада) та її виконавчого комітету (далі – Виконком). 

1.2. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЛАГОУСТРІЙ» 

КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та його майно є міською комунальною 

власністю. 

1.3. Найменування підприємства: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«БЛАГОУСТРІЙ » КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

1.3.1. Скорочена назва : КП «Благоустрій». 

1.4. Юридична адреса: 15300,  вулиця Костюк Галини, 16, місто 

Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області,  Україна. 

 

2. Мета і предмет діяльності Підприємства 
 

2.1. Основною метою створення Підприємства є: 

2.1.1. Діяльність з організації забезпечення належного рівня та якості 

робіт (послуг) з благоустрою населених пунктів Корюківської територіальної 

громади,а також розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з 

утримання території населених пунктів Корюківської територіальної громади у 

належному стані, її санітарного очищення, збереження об'єктів загального 

користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і 

об'єктів. 

2.1.2. Створення ефективного ринкового механізму взаємовідносин 

виробників, продавців та споживачів. 

2.1.3. Надання необхідних послуг на ринку продовольчих та 

непродовольчих товарів, послуг. 

2.1.4. Створення необхідних умов для повного задоволення потреб 

населення у товарах промислової групи, продуктах харчування, 

сільськогосподарській продукції, сировині та продуктах їх переробки, 

непродовольчих товарах та іншій продукції, товарах і послугах. 

2.1.5. Розширення товарного асортименту високоякісних товарів за 

рахунок оптимального використання місцевих товарно-сировинних та 

матеріально-технічних ресурсів громади. 

2.1.6. Створення для продавців і покупців належних умов у процесі 

купівлі-продажу товарів на ринку комунальної форми власності міста по 

наданню комплексу організаційних, торгівельно-технологічних, побутових та 

інших видів послуг та робіт. 



2.1.7. Здійснення заходів з розвитку й удосконалення методів 

торгівельного обслуговування населення, впровадження прогресивних 

технологій товарообігу. 

2.2. Предметом діяльності Підприємства є: 

2.2.1. Обслуговування, поточний та/або капітальний ремонт об’єктів 

благоустрою. 

2.2.2. Здійснення заходів щодо запобігання передчасному зносу об'єктів 

благоустрою, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й 

належному стані. 

2.2.3. Виконання комплексу робіт щодо утримання, відновлення та 

видалення зелених насаджень (у тому числі снігозахисних та протиерозійних) 

уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших 

об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах. 

2.2.4. Виконання робіт з обстеження якісного та кількісного стану зелених 

насаджень, які підлягають видаленню та підготовки документів щодо їх 

видалення. 

2.2.5. Квіткове оформлення території населених пунктів Корюківської 

територіальної громади. 

2.2.6. Надання платних послуг, пов’язаних з благоустроєм, озелененням і 

квітковим оформленням територій, інтер’єрів тощо. 

2.2.7. Виконання будівельних, монтажних, столярних робіт, робіт з 

капітального та поточного ремонту об’єктів. 

2.2.8. Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель. 

2.2.9. Вирощування посадкового матеріалу дерев і кущів, квіткової 

продукції, реалізація вирощеної продукції, надання транспортних послуг, 

розробка ґрунтів механічними та спеціальними засобами і здійснення інших 

робіт, пов’язаних з озелененням населених пунктів Корюківської 

територіальної громади. 

2.2.10. Ручне та механізоване прибирання території населених пунктів 

Корюківської територіальної громади (в тому числі і від снігу). 

2.2.11. Ремонт та сервісне обслуговування транспортних засобів. 

2.2.12. Будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та 

впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, 

перероблення, знешкодження та складування побутових сільськогосподарських 

і промислових відходів виробництва, кубових залишків. 

2.2.13. Залучення в установленому порядку підприємств та/або 

організацій, розміщених на території населених пунктів Корюківської 

територіальної громади, до участі в роботі з благоустрою населених пунктів і 

закріплених за ними територій. 

2.2.14. Виконання робіт з підготовки населених пунктів Корюківської 

територіальної громади до проведення святкових та культурно-масових заходів. 

2.2.15. Надання послуг замовникам з відлову бродячих тварин. 

2.2.16. Організація місць відпочинку для населення. 

2.2.17. Виконання робіт (надання послуг) з метою належного утримання 

об’єктів благоустрою комунальної власності, закріплених за підприємством. 



2.2.18. Експлуатація електромереж вуличного освітлення населених 

пунктів Корюківської територіальної громади відповідно до діючих правил, 

норм та інструкцій. 

 2.2.19. Утримання та догляд за електромережами та системами вуличного 

освітлення. 

2.2.20. Створення нових електромереж вуличного освітлення на території 

населених пунктів Корюківської територіальної громади. 

2.2.21. Здійснення капітального, поточного ремонту електромереж 

вуличного освітлення. 

2.2.22. Монтаж, демонтаж,  ремонт, обслуговування святкової ілюмінації 

до свят та культурно – масових заходів. 

 2.2.23. Здійснює розробку, реалізацію та впровадження 

енергозберігаючих технологій. 

2.2.24. Перевірка ДВК, будівництво, переобладнання печей, камінів, 

димоходів, перевірка димоходів та вентиляційних каналів з правом видачі актів 

– заключень на їх експлуатацію. 

2.2.25. Виконання робіт та надання послуг, здійснення різних видів 

виробничої та комерційної діяльності з метою отримання прибутку. 

2.2.26. Виконання робіт, пов’язаних з управлінням об’єктами 

комунального майна, закріпленими за підприємством в установленому порядку 

на праві повного господарського відання. 

2.2.27. Надання автотранспортних послуг. 

2.2.28. Оренда та надання у користування рухомого і нерухомого майна. 

2.2.29. Благоустрій кладовищ та надання ритуальних послуг. 

2.2.30. Виконання робіт по новому будівництву, реконструкції і 

капітальному ремонту електричних мереж вуличного і архітектурно – 

декоративного освітлення. 

2.2.31. Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини. 

2.2.32. Надання послуг з організації шлюбу «за добу» в рамках реалізації 

проекту «Шлюб за 24 години». 

2.2.33. Діяльність в галузі сільського господарства та надання послуг і 

виконання робіт пов’язаних з сільським господарством. 

2.2.34. Організація торгівлі на ринку та надання платних послуг 

торгуючим в місцях роздрібного продажу продовольчих та промислових 

товарів: бронювання торговельних місць, прокат торговельного інвентарю, 

обладнання, засобів вимірювальної техніки, санітарного одягу, зберігання 

особистих речей і продукції в камерах схову, на складах і в холодильниках, 

зважування на товарних вагах,  утримання торгівельного місця в належному 

стані, інформаційні оголошення рекламного та довідкового характеру, 

консультації спеціалістів, приймання для подальшого продажу 

сільгосппродуктів та інших товарів у бюро торгових послуг тощо. 

2.2.35. Надання платних послуг з організації торгового процесу, 

транспортування, зберігання та переробки продукції. 

2.2.36. Здійснення торгівельної діяльності у сфері виробництва, оптової 

торгівлі та посередництво в оптовій торгівлі, роздрібної торгівлі продовольчих і 



непродовольчих товарів (в тому числі сільськогосподарською сировиною, 

живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, деревиною, 

виробами з деревини та будівельними матеріалами, меблями, побутовими 

товарами, залізними та іншими металевими виробами, текстильними виробами, 

іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, харчовими 

продуктами, напоями та тютюновими виробами). 

2.2.37. Створення торговельної мережі магазинів, салонів та інших 

об’єктів для реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, 

сільськогосподарської продукції, засобів виробництва та інших товарів 

споживчого призначення. 

2.2.38. Розвиток нових прогресивних форм торгівлі, включаючи продаж 

товарів за зразками, в кредит, з використанням автоматів, оптову торгівлю. 

2.2.39. Торгово-посередницька діяльність при здійсненні купівлі-продажу 

всіх видів продукції й товарів згідно з діючим законодавством. 

2.2.40. Надання інших індивідуальних послуг. 

 2.3. Предметом діяльності Підприємства можуть бути інші види 

діяльності, які не заборонені законодавством, в тому числі ті, які не заборонені і 

вимагають отримання спеціальних дозволів (ліцензій). 

2.4. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами 

України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента, 

постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями 

Власника. 

 

3. Юридичний статус Підприємства 
 

3.1. Підприємство належить до міської комунальної власності, власником 

Підприємства є Корюківська міська рада. 

3.2. Підприємство є юридичною особою і являється самостійним 

господарським суб’єктом. Права і обов’язки юридичної особи, Підприємство 

набуває з дня його державної реєстрації. 

3.3. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до 

чинного законодавства України та цього Статуту, який затверджується 

Власником або уповноваженим ним органом. 

3.4. Участь Підприємства а асоціаціях, корпораціях, концернах та інших 

об’єднаннях здійснюються на добровільних засадах, якщо це не суперечить 

антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України. 

Створення будь – яких спільних підприємств за участю Підприємства  

здійснюється за згодою Власника або уповноваженого ним органа. 

3.5. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий рахунок, 

валютний та інші рахунки в установах банку та ДКС України, печатку, штамп, 

може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного 

законодавства. 

3.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в 

межах належного йому майна відповідно до чинного законодавства. 

Підприємство не несе відповідальність за зобов’язанням держави та Власника. 



3.7. Підприємство має право самостійно укладати угоди, набувати 

майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і 

відповідачем в суді. 

3.8. Підприємство несе відповідальність по раніше укладених договорах 

термін яких не закінчився до дня ліквідації підприємства та сплату 

обов’язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та пенсійного фонду.  

3.9. Підприємство самостійно несе відповідальність по сплаті податків і 

відрахувань до бюджетів і фондів згідно діючого законодавства. 
 

 

4. Майно Підприємства 
 

4.1. Статутний капітал Підприємства становить – 6515103,70 грн. (шість 

мільйонів п’ятсот п’ятнадцять тисяч  сто три гривні 70 копійок).     

4.2. Майно Підприємства складається з основних засобів оборотних  

коштів, а також цінностей, вартість яких відображається у самостійному 

балансі Підприємства. 

4.3. Майно Підприємства є міською комунальною власністю і передається 

йому на правах господарського відання з правом вчиняти щодо нього будь – які 

дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту. 

4.4. Джерелом формування майна Підприємства є: 

4.4.1. Майно, передане йому Власником; 

4.4.2. Доходи, одержані від надання послуг, а також від інших видів 

фінансово – господарської діяльності; 

4.4.3. Доходи від цінних паперів; 

4.4.4. Кредити банку та інших кредиторів; 

4.4.5. Капітальні вкладення і дотації з бюджету; 

4.4.6. Придбане майно інших підприємств, організацій; 

4.4.7. Інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством. 

4.5. Відчуження основних засобів, що є міською комунальною власністю і 

закріплених за Підприємством здійснюється тільки з дозволу Власника або 

уповноваженого ним органа.     

4.6. Підприємство має право здавати в оренду, відповідно до чинного 

законодавства підприємствам, організаціям, установам, а також громадським 

об’єднанням та фізичним особам нерухоме майно, транспортні засоби та інші 

основні засоби, які йому належать виходячи з господарської необхідності, а 

також списувати їх з балансу за погодженням з Власником або уповноваженим 

ним органом. 

4.7. Підприємство володіє, користується землею і іншими природними 

ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства. 

4.8. Збитки, завдані підприємству,  в результаті порушення його майнових 

прав фізичними особами, юридичними особами і державними органами 

відшкодовуються Підприємству за рішенням суду. 

 

 



5. Права та обов’язки Підприємства 
 

       5.1. Права Підприємства: 

5.1.1. Самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні 

напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково – технічних 

прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг 

та економічної ситуації; 

5.1.2. Надає послуги за цінами і товарами, що формуються відповідно до 

умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством 

України, – за фіксованими державними цінами і тарифами; 

5.1.3. Має право створювати філіали, представництва, відділення та інші 

відокремлені підрозділи з правом юридичної особи за згодою Власника. 

5.2. Обов’язки підприємства: 

5.2.1. Здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт 

основних засобів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих 

потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання; 

5.2.2. Здійснює оперативну діяльність по матеріально – технічному 

забезпеченні Підприємства; 

5.2.3. Набуває необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій 

та установ незалежно від форм власності, також у фізичних осіб; 

5.2.4. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує 

дотримання законодавства про працю, правила та норми охорони праці, техніки 

безпеки, соціального страхування; 

5.2.5. Виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки; 

5.2.6. Здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати 

працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як  по 

результатах особистої праці, так і за загальними підсумками Підприємства, 

забезпечує економічне і раціональне використання фонду споживання і 

своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства. 

5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік, веде 

статистичну звітність у відповідності з чинним законодавством. 

5.3.1. Начальник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну 

відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та 

статистичної звітності. 

 

6. Управління Підприємством і самоврядування трудового 

колективу 
 

6.1. Управління Підприємством здійснюється Власником або 

уповноваженим органом – виконавчим комітетом Корюківської міської ради та 

начальником Підприємства. Безпосереднє керівництво господарською 

діяльністю Підприємства здійснює Начальник Підприємства. 



6.2. До компетенції Власника Підприємства належать:  

6.2.1. Прийняття рішення про створення, ліквідацію та реорганізацію 

(злиття, приєднання, перетворення, поділ) Підприємства. 

6.2.2. Затвердження статуту Підприємства, змін та доповнень до нього та 

контроль за його дотриманням; 

6.2.3. Розгляд звітів, які подає начальник Підприємства за квартал, рік; 

6.2.4. Надання згоди на участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, 

концернах та інших об’єднаннях; 

6.2.5. Надання згоди на відчуження та списання майна, що відноситься до 

основних фондів Підприємства; 

6.2.6. Надання згоди на створення філій, представництв, відділень та 

інших відокремлених підрозділів; 

6.2.7. Затвердження фінансового плану, калькуляцій та тарифів 

Підприємства. 

6.2.8. Затвердження організаційної структури та штатного розпису 

Підприємства. 

6.2.9. Власник здійснює інші повноваження щодо управління 

Підприємством, які передбачені чинним законодавством. 

 6.3. Підприємство на контрактній основі очолює Начальник, який 

призначається на посаду та звільняється з посади Корюківським міським 

головою. Начальник  може бути звільнений з посади достроково на підставах, 

передбачених Кодексом законів про працю України та контрактом відповідно 

до закону. 

6.4. Начальник Підприємства в межах, визначених законодавством, 

Статутом та контрактом самостійно вирішує питання діяльності Підприємства 

за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Власника. 

6.5. Начальник Підприємства: 

6.5.1. Підзвітний і підконтрольний Власнику та уповноваженому ним 

органу; 

6.5.2. Затверджує посадові інструкції працівників; 

6.5.3. Призначає та звільняє з посади працівників Підприємства; 

6.5.4. Несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства; 

6.5.5. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його 

інтереси в органах державної влади, місцевого самоврядування, на всіх 

підприємствах, в установах та організаціях; 

6.5.6. Розпоряджається коштами та майном Підприємства в межах своєї 

компетенції та відповідно до чинного законодавства та цього Статуту; 

6.5.7. Видає накази в межах своєї компетенції, організовує, контролює їх 

виконання;  

6.5.8. Укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків 

розрахунковий та інші рахунки; 

6.5.9. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових 

планів, організацію податкового, бухгалтерського обліку та забезпечення 

фіксування  фактів здійснення всіх господарських операцій; 



6.5.10. Забезпечує умови праці працівникам Підприємства, необхідні для 

виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним 

договором і угодою сторін; 

6.5.11. Забезпечує ефективне використання та дбайливе збереження 

майна, закріпленого за Підприємством. 

6.6.  Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються 

через його виборні органи. До складу цих виборних органів не може обиратись 

Начальник Підприємства. 

6.6.1. Виборним органом, який має право представляти інтереси 

трудового колективу, є профспілкова організація (комітет) Підприємства.  

6.6.2. Взаємовідносини між трудовим колективом та адміністрацією 

визначаються колективним договором. 

6.7. Право укладення колективного договору від імені Власника  

надається Начальнику Підприємства. 

 

7. Господарська  та соціальна діяльність Підприємства 
 

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів 

господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід). 

7.2. Чистий прибуток  Підприємства, який залишається після покриття 

матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати 

відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України 

податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні 

фонди, залишається у повному його розпорядженні. 

7.2.1. Рішенням Власника або уповноваженого ним органа може бути 

встановлено розмір частки чистого прибутку Підприємства, яка підлягає 

зарахуванню на позабюджетні цільові кошти Власника та порядок внесення цих 

платежів. 

7.3. Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття 

витрат, пов’язаних з своєю діяльністю: 

7.3.1. Фонд розвитку виробництва. 

7.3.2. Фонд споживання. 

7.3.3. Резервний фонд. 

7.3.4. Інші фонди. 

7.4. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів 

відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбачених чинним 

законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально – 

технічної бази Підприємства. Напрямки витрат фонду визначається 

кошторисом. 

7.5. Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються чинним 

законодавством. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є 

частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності, а також  

дотації міського бюджету. Начальник підприємства обирає форми і системи 

оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок , 



відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок, доплат на 

умовах, передбачених колективним договором. 

7.5.1. Мінімальна заробітна плата  не може бути нижче встановленого 

законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати 

праці та матеріального забезпечення начальника підприємства визначаються 

контрактом. 

7.6. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток 

(дохід), амортизаційні відрахування, безоплатні або благодійні внески членів 

трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, 

включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити, дотації та 

субвенції з державних та місцевих бюджетів. 

7.7. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і 

громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі 

договорів. 

7.8. Підприємство здійснює зовнішньо – економічну діяльність згідно з 

чинним законодавством України. 

7.9. Питання соціального розвитку,  включаючи поліпшення умов праці, 

життя та здоров’я, гарантії обов’язкового  медичного страхування членів 

трудового колективу та їх сімей вирішується згідно колективного  договору. 

7.10. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється гідно з 

чинним законодавством України. 
 

 

8.Ліквідація і реорганізація Підприємства 

 
 

8.1. Ліквідація і реорганізація Підприємства (злиття, об’єднання, 

виділення, перетворення) здійснюється за рішенням Власника, суду або 

господарського суду . 

8.2. Підприємство ліквідується у випадках: 

8.2.1. За рішенням Власника; 

8.2.2. Визнанні підприємства банкрутом; 

8.2.3. Якщо буде прийнято рішення про заборону діяльності підприємства 

за невиконання  умов, встановлених законодавством і в передбачений рішенням 

строк не забезпечення цих вимог чи змінено вид діяльності. 

8.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

утворюється рішенням Власника, судом або господарським судом. 

8.3.1. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для претензій 

кредиторів визначається Власником або уповноваженим ним органом, судом, 

який не може бути меншим, ніж два місяці з моменту оголошення про 

ліквідацію. 

8.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає 

ліквідаційний баланс Підприємства і подає його на затвердження Власника або 

уповноваженого ним органа. 



8.5. Ліквідаційна комісія розміщує в засобах масової інформації за місцем 

знаходження Підприємства публікацію про ліквідацію підприємства, порядок і 

строки заяви кредиторських претензій. Разом з цим ліквідаційна комісія 

зобов’язана провести роботу по стягненню дебіторської заборгованості 

підприємству і виявленню претензій кредиторів з повідомленням останніх про 

ліквідацію Підприємства. 

8.6. Претензії не задоволені за браком майна Підприємства вважаються 

погашеними. Претензії вважаться погашеними, якщо вони не визначені 

ліквідаційною комісією, а також якщо кредитори протягом місячного строку з 

дня одержання повідомлення про повне або часткове визнання претензій не 

подадуть позовів до суду про задоволення вимог. 

8.7. Претензії кредиторів задовольняються з майна Підприємства. При 

цьому в першочерговому порядку задовольняються борги перед державою, 

установами банку і компенсуються витрати на відновлення природного 

середовища, якому завдано шкоди ліквідованим підприємством. 

8.8. Претензії виявлені і заявлені після закінчення строку встановленого 

для їх заяви задовольняються з майна Підприємства, що залишилось після 

задоволення першочергових претензій, виявлених претензій, а також претензій, 

заявлених у встановлений строк. 

8.9. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів і 

розрахунків з найманими працівниками, використовується на власний розсуд 

Власником підприємства. 

8.10. При реорганізації, ліквідації підприємства  працівникам, які 

звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 

трудового законодавства України. 

 

 

Міський голова                                                                    Ратан АХМЕДОВ  



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

29 серпня 2019 року                      м. Корюківка                                № 12-26/VІI
  

Про створення  комісії з визначення   

та  відшкодування  збитків  власникам   

землі  та  землекористувачам 

 

З метою збільшення надходжень від плати за землю, захисту майнових 

прав міської ради від несумлінних землекористувачів, що ухиляються від 

вчасного укладання договорів оренди, недопущення безоплатного 

використання земельних ділянок комунальної власності, що призводить до 

втрат міського бюджету, визначення та відшкодування збитків, завданих 

Корюківській міській раді внаслідок порушення порядку землекористування, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань  житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, відповідно до статей 12, 125, 

152, 156, 157, 206, 211 Земельного Кодексу України, статті 1166 Цивільного 

кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 року № 

284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам», керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Створити комісію з визначення та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам та затвердити її склад (додаток 1). 

2. Затвердити Положення про комісію з визначення та відшкодування 

збитків власникам землі та землекористувачам згідно (додаток 2).  

3. Затвердити форму акту з визначення обсягу збитків (додаток 3). 

4. Затвердити форму повідомлення (додаток 4). 

5. Затвердити форму договору про добровільне відшкодування 

збитків (додаток 5).  

6. Рішення набирає чинності з дня його прийняття. 



7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                              Р.АХМЕДОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення двадцять шостої  

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 29.08.2019 № 12-26/VII 

 

 

СКЛАД 

комісії з визначення та відшкодування збитків  

власникам землі та землекористувачам 

 

 

Голова комісії: 

 

Савченко Олександр Миколайович, перший заступник міського голови 

 

Члени комісії: 

 

Скиба Тетяна Віталіївна, начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна Корюківської міської ради 

 

Барсук Олена Іванівна, начальник фінансового відділу Корюківської міської 

ради 

 

Єрмоленко Яна Сергіївна, начальник відділу архітектури, містобудування та 

житлово-комунального господарства, головний архітектор Корюківської 

міської ради 

 

Яковець Сергій Миколайович, начальник юридичного відділу Корюківської 

міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 2 

до рішення двадцять шостої  

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 29.08.2019 № 12-26/VII 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з визначення та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам 

 

І. Загальні положення. 

1.1. Комісія з визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам (далі – Комісія) створена відповідно до статей 152, 156, 157, 

211 Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 

19.04.1993 р. № 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам».  

1.2. Метою діяльності Комісії є визначення та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам, заподіяних вилученням (викупом) та 

тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх 

використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних 

властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для 

використання стан та неодержанням доходів у зв’язку з тимчасовим 

невикористанням земельних ділянок.  

1.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, 

Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, Законами України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «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», постановою Кабінету Міністрів України від 

19.04.1993 р. № 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам» та іншими нормативно-правовими 

актами, рішеннями Корюківської міської ради та її виконавчого комітету, 

розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням. 

 1.4. Основними завданнями Комісії є визначення та забезпечення 

відшкодування збитків, завданих територіальній громаді шляхом вилучення або 

тимчасового зайняття земельних ділянок, що належать територіальній громаді 

міської ради, землекористувачам без документів, що посвідчують право на 

земельну ділянку та без встановлення її меж в натурі (на місцевості). 

 

ІІ. Організація роботи Комісії. 

2.1. Визначення розміру збитків власникам землі та землекористувачам на 

території Корюківської міської ради здійснює Комісія з визначення та 

відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, яка створюється 

за рішенням Корюківської міської ради. 

2.2. Головою Комісії є перший заступник міського голови. 



2.3. На засідання Комісії запрошуються власники землі та 

землекористувачі (орендарі), яким заподіяні збитки, представники підприємств, 

установ, організацій та фізичні особи, діями чи бездіяльністю яких спричинені 

збитки та які їх будуть відшкодовувати. Повноваження усіх запрошених на 

засідання Комісії осіб повинні бути належним чином оформлені та 

підтверджені (довіреність, паспорт та інше). 

2.4. При відсутності представників підприємств, установ, організацій та 

громадян на засіданні комісії, заяви подані до комісії розглядаються, за умови 

наявності доказу їх повідомлення про час і місце проведення засідання комісії. 

2.5. Формою роботи Комісії є засідання. Комісія проводить засідання у 

разі потреби (подачі заяви власником земельної ділянки). 

2.6. Засідання Комісії скликається головою комісії, за його відсутності – 

заступником, та є правомочним за наявністю більше половини від її загального 

складу. Голова комісії скликає та веде засідання комісії, дає доручення членам 

комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями 

громадян, підприємствами, установами, організаціями, громадянами. 

2.7. Рішення приймається більшістю голосів членів комісії присутніх на 

засіданні шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів 

вирішальним є голос голови комісії. 

2.8. Під час засідання секретарем Комісії ведеться протокол. Члени 

Комісії мають право на висловлювання окремої думки щодо розгляду 

матеріалів, яка фіксується у протоколі засідання Комісії.  

2.9. При підготовці до розгляду матеріалів голова Комісії вирішує 

наступні питання: 

- чи належить до компетенції Комісії розгляд даних матеріалів; 

- чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді матеріалів, про час і місце їх 

розгляду; 

- чи витребувано необхідні додаткові матеріали. 

Головуючий доповідає матеріали по збиткам, та пропонує суб'єктам надати 

відповідні пояснення. 

2.10. Комісія з питань, що відносяться до її компетенції, в порядку, 

визначеному законодавством, має право отримувати від виконавчих органів 

ради, підприємств, установ, організацій, їх філій окремі необхідні матеріали та 

документи.  

2.11. За результатами розгляду матеріалів Комісією складаються акти про 

визначення збитків по кожному суб'єкту окремо. Акт Комісії повинен містити: 

-   найменування Комісії, яка склала акт; 

-   дату розгляду матеріалів; 

-   відомості про суб'єкта, відносно якого надійшли матеріали на розгляд 

Комісії; 

-   адресу земельної ділянки; 

-   категорію земель за основним цільовим призначенням; 

-   відомості про фактичне використання земельної ділянки; 

-   викладення обставин, встановлених при розгляді матеріалів; 

-   розрахунок розміру збитків, заподіяних власнику землі чи землекористувачу. 



2.12. Акти оформляються в двох примірниках, що підписуються всіма 

членами Комісії, які присутні на засіданні, та особою (її представником), яка 

має відшкодувати збитки. У разі відмови від підпису, про це робиться 

посилання у самому акті. 

2.13. Акт Комісії затверджується виконавчим комітетом Корюківської 

міської ради шляхом прийняття відповідного рішення, проект якого готується 

Комісією. 

2.14. Один примірник акту залишається в матеріалах справи Комісії, 

другий вручається або надсилається суб’єкту, відносно якого надійшли 

матеріали на розгляд Комісії, листами з повідомленням про їх отримання 

протягом 5 робочих днів від дати затвердження. 

 

ІІІ. Порядок підготовки та оформлення матеріалів на Комісію 

3.1. Підготовку матеріалів на засідання Комісії здійснює відділ земельних 

ресурсів та комунального майна міської ради. 

3.2. На засідання Комісії для розгляду готуються наступні матеріали: 

-  заява власника землі (уповноваженого ним органу, особи) або орендаря про 

визначення розміру збитків (у разі, коли власником чи землекористувачем 

земельної ділянки є територіальна громада міста в особі міської ради, її 

інтереси представляє заступник міського голови або інша уповноважена особа); 

- рішення Корюківської міської ради про надання в оренду або поновлення 

договору оренди земельної ділянки (при наявності); 

- документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою 

(при наявності); 

- документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно (будівлю, 

споруду, інше) (при наявності на такій земельній ділянці об’єктів нерухомого 

майна); 

- акт, який встановлює порушення земельного чи екологічного законодавства 

(при наявності); 

- рішення Корюківської міської ради про викуп земельної ділянки, інших 

об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб; 

- документація із землеустрою на земельну ділянку (при наявності); 

- акт обстеження та визначення меж та площі земельної ділянки спеціалістами  

Корюківської міської ради (при наявності); 

- довідка державного податкового органу щодо справляння земельного податку 

чи орендної плати за землю; 

- попередній розрахунок суми збитків; 

- письмове повідомлення підприємствам, установам, організаціям та фізичним 

особам, які залучаються до роботи Комісії, про час та дату засідання Комісії 

передане засобами поштової служби, телефону або факсомільного зв’язку, 

телеграфу, електронної пошти; 

- інші документи, що підтверджують використання або невикористання 

суб’єктами земельної ділянки з порушенням вимог земельного законодавства. 

3.4. Перелік матеріалів, які необхідно подати по кожному конкретному 

випадку визначення розміру збитків, визначається Комісією. 



3.5. Комісія має право запропонувати надати інші документи. 

  

ІV. Порядок нарахування збитків 
4.1. Розміри збитків визначаються в повному обсязі відповідно до 

реальної вартості майна на момент заподіяння збитків, проведених витрат на 

поліпшення якості земель (з урахуванням ринкової або відновної вартості). 

4.2. У разі використання земельної ділянки без документів, що 

підтверджують право користування, збитки визначаються за фактичний період 

користування земельною ділянкою. 

4.3. У випадку не укладення користувачем земельної ділянки договору 

оренди земельної ділянки та його державної реєстрації у строк, вказаний в 

рішенні Корюківської міської ради про надання в оренду земельної ділянки або 

поновлення договору оренди земельної ділянки, збитки визначаються після 

закінчення строку, встановленого в рішенні, для оформлення документів. 

4.4. У разі невідповідності розміру орендної плати по договору оренди 

землі вимогам чинного законодавства, збитки визначаються за період 

використання земельної ділянки з порушенням вимог. 

4.5. Відшкодування збитків проводиться за період використання землі з 

порушенням земельного законодавства у розмірі орендної плати за землю, яку 

власник землі (міська рада) міг би отримати при належному виконанні 

(дотриманні) землекористувачем вимог земельного законодавства. Збитки 

визначаються за ставками орендної плати, які діяли на момент виникнення 

таких збитків. 

4.6. Витрати, понесені на поліпшення якості земель за період 

використання земельних ділянок з урахуванням економічних показників, на 

незавершене сільськогосподарське виробництво (оранка, внесення добрив, 

посів, інші види робіт), на розвідувальні та проектні роботи визначаються на 

підставі документів, що підтверджують понесені користувачем витрати. 

  

V. Порядок відшкодування збитків 
5.1. Після затвердження акту про визначення збитків рішенням 

виконавчого комітету Корюківської міської ради, спеціаліст міської ради у 

п'ятиденний термін направляє суб'єктам повідомлення про необхідність 

відшкодування збитків. 

5.2. У повідомленні зазначаються: 

- результати розгляду матеріалів комісією по визначенню збитків, розрахунок 

суми збитків, рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради про 

затвердження акту про визначення збитків з пропозицією добровільного 

відшкодування збитків; 

- попередження про необхідність інформування у письмовій формі у 10-денний 

термін з дня отримання повідомлення про результати розгляду для 

врегулювання спору у досудовому порядку. 

5.3. Повідомлення підписується міським головою або іншою 

уповноваженою особою та надсилається юридичним та фізичним особам 



рекомендованим листом із зворотнім повідомленням про отримання або 

вручається особисто під підпис. 

5.4. У разі визнання вимог, зазначених у повідомленні, та наданні згоди 

добровільного відшкодування збитків, укладається договір про добровільне 

відшкодування збитків. 

5.5. Невід'ємною частиною договору є: 

-  акт комісії про визначення збитків власнику землі; 

- рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради про затвердження 

акту про визначення збитків власнику землі; 

- письмова згода на добровільне відшкодування збитків. 

5.6. Договір про відшкодування збитків підписується міським головою 

або іншою уповноваженою особою та суб'єктом. 

5.7. Контроль розрахунків згідно договору про добровільне 

відшкодування збитків, покладається на фінансовий відділ Корюківської 

міської ради. 

5.8. У випадку недосягнення сторонами згоди або неотримання 

результатів розгляду повідомлення про необхідність відшкодування збитків у 

10-денний строк, з урахуванням поштового обігу, спеціаліст міської ради 

направляє матеріали щодо відшкодування збитків до місцевої прокуратури для 

підготовки позову про примусове відшкодування збитків в судовому порядку. 

  

VI. Прикінцеві положення. 

6.1. Питання, неврегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з 

чинним законодавством України. 

6.2. Адреса Комісії для надсилання кореспонденції: 15300 Чернігівська 

обл., м. Корюківка, вул. Бульварна, 6, тел.: (04657) 2-13-79, (04657) 3-44-81.  

 6.3. Ліквідація та реорганізація Комісії здійснюється за ініціативою 

Корюківської міської ради та в інших випадках, передбачених законодавством 

України.  

6.4. Дане Положення набирає чинності з моменту його затвердження 

Корюківською міською радою. 

 

 

Секретар  міської ради              С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 3 

до рішення двадцять шостої  

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 29.08.2019 № 12-26/VII 

 

АКТ 

з визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам 

 

м. Корюківка                                                                         «___»_______20___  р. 

  

 Комісія з визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам створена відповідно до рішення Корюківської  міської ради 

від_________ №________. 

у складі: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

                                                      (П.І.Б. членів Комісії) 

Власник землі або землекористувач, якому заподіяли збитки 

 

 

Особа, яка завдала шкоду______________________________________________ 

 

ВСТАНОВИЛА 

 

 1. Земельна ділянка, яку використовують 

розташована:_____________________________________________________ 

 2. Площа земельної ділянки, яка використовується ______________ кв.м 

 3. Підстава використання земельної ділянки_________________________ 

 4. Термін використання земельної ділянки_________________________ 

          5. Розмір збитків, завданих власнику землі або 

землекористувачу_________________________________________________ 

6. Термін що встановлений для сплати завданих збитків 

________________________________________________________________ 

 

Голова Комісії   ______________________________ (П.І.Б.) 

Члени Комісії   _______________________________ 

     _______________________________ 

     _______________________________ 

     _______________________________ 



     _______________________________ 

Секретар Комісії   _______________________________ 
 

Додаток 4 

до рішення двадцять шостої  

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 29.08.2019 № 12-26/VII 

 

ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

Назва юридичної особи 

її юридична або фактична адреса 

П.І.Б. фізичної особи 

її адреса за місцем реєстрації або 

фактичного проживання 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

На підставі Положення про порядок з визначення та відшкодування 

збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого рішенням 

Корюківської міської ради від «___»_____________ року (далі - Положення) 

комісією з визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам на засіданні, яке відбулося «___»________________ року), 

розглянуті матеріали про розрахунок збитків, які нанесені (назва юридичної або 

фізичної особи) Корюківській міській раді та підлягають відшкодуванню 

внаслідок використання земельної ділянки з порушення вимог законодавства 

про плату за землю (площа та адреса земельної ділянки, рішення міської ради 

та договір оренди землі - за наявністю). 

Акт про визначення збитків власнику землі від ________________ року 

№__________ затверджений рішенням Комісії від _____________ року 

№____________. 

Пропонуємо у 10-денний термін з дня надходження цього повідомлення 

розглянути його разом з актом про визначення збитків власнику землі від 

_______________ року №________, та про результати їх розгляду інформувати 

у письмовій формі Департамент по роботі з активами Корюківської міської 

ради. 

У разі визнання вимог, добровільне відшкодування збитків здійснюється 

в досудовому порядку шляхом сплати коштів на відповідний рахунок 

(зазначити рахунок) Корюківської міській раді. 

У разі відмови добровільно відшкодувати завдані збитки, відповідні 

матеріали будуть передані до органів прокуратури для підготовки позову до 

суду про примусове відшкодування збитків та вжиття інших заходів, 

спрямованих на поновлення порушених прав територіальної громади у сфері 

земельних відносин. 



Додаток: 

- копія Акту про визначення обсягу збитків від ______ ______ року 

№________ на ___ арк. 

Додаток 4 

до рішення двадцять шостої  

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 29.08.2019 № 12-26/VII 

 

ДОГОВІР 

 про добровільне відшкодування збитків 

 

 м. Корюківка                        «____»_________20__ р. 

 

     Корюківська міська рада від імені територіальної громади м. Корюківка в 

особі Корюківського міського голови 

_______________________________________, який діє на підставі Закону 

України «Про місцеве самоврядування в України», до Положення про порядок 

визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам  

внаслідок використання земельних ділянок з порушенням законодавства від 

_________№_____, в подальшому –  Сторона 1, та 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________,                           

в подальшому – Сторона 2, уклали цей договір про нижченаведене: 

 

1. Предмет договору 

За цим договором Сторона 2 зобов’язана відшкодувати Стороні 1 збитки, 

завдані внаслідок (зазначити 

необхідне)___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

______________ /вилучення (викуп), тимчасове зайняття земельних ділянок, 

встановлення обмежень щодо їх використання, погіршення якості ґрунтового 

покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок, приведенням їх у 

непридатний для використання стан, неодержанням доходів у зв’язку з 

тимчасовим невикористанням земельних ділянок, самовільним зайняттям 

земельних ділянок, використанням земельних ділянок без оформлення 

документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону, в 

інших випадках, коли особа використовує земельну ділянку з порушенням 

земельного законодавства чи законодавства про плату за землю, загальною 

площею _________, яка знаходиться ___________________________________, в 

період з ____________ по ___________ та використовується для            

____________________________________________________________________ 

(надана рішенням Корюківської міської ради від _________№_____, інше). 

 

 2. Підстави для відшкодування збитків 



Підставою для відшкодування збитків є Акт щодо визначення збитків 

власнику землі (землекористувачу) від ____________№______, затверджений 

рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради від ____________ 

№____. 

                                              3. Права та обов’язки Сторін 

3.1.Сторона 2 зобов’язується в строк до ________________ сплатити 

Стороні 1 збитки в сумі ________ грн. 

3.2.Збитки сплачуються щомісячно у грошовій формі рівними сумами або 

наступним чином: 

________ місяць __________ грн. 

________ місяць __________ грн. 

на наступні банківські реквізити:__________________________________. 

3.3.Сторона 2 має право дострокового погашення суми збитків в повному 

обсязі. 

3.4.Відшкодування збитків не звільняє Сторону 2 від обов’язку 

оформлення землекористування у встановленому порядку. 

 

4. Відповідальність Сторін за невиконання або  

неналежне виконання умов договору 

У разі невиконання умов Договору у зазначений термін, Сторона 1 має 

право подати до суду позовну заяву про примусове стягнення збитків, які не 

відшкодовано Стороною 2. 

 

                                             5. Припинення дії договору 

Дія договору припиняється в наступних випадках: 

- після повної сплати завданих збитків заподіяних власникам землі та 

землекористувачам.  

 

6. Прикінцеві положення 

6.1. Договір набирає чинності з моменту його реєстрації. 

          6.2. Договір підлягає обов’язковій реєстрації в книзі реєстрації договорів 

про відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам; 

6.3. Договір укладено в двох примірниках що мають однакову юридичну 

силу, один з яких зберігається у Сторони 1, другий – у Сторони 2. 

6.4. Невід’ємною частиною договору є: 

            -  акт Комісії щодо визначення та відшкодування розміру збитку 

власникам землі та землекористувачам від _____________ № ______; 

           -  рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради про 

затвердження акту Комісії щодо  визначення та відшкодування розміру збитку 

власникам землі та землекористувачам від ___________№ _____ 

            - письмова згода про добровільне відшкодування збитків. 

 

                                                  7. Реквізити Сторін 

    Сторона 1 

 

      Сторона 2 

  



 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

29 серпня 2019 року                      м. Корюківка                                № 13-26/VІI
  

Про створення комісії для проведення обстеження 

земельних ділянок у натурі (на місцевості) та підготовки  

висновку про доцільність їх консервації 

З метою забезпечення раціонального використання земель, відтворення 

родючості ґрунтів, інших корисних властивостей землі, збереження 

екологічних функцій ґрунтового покриву та охорони довкілля ,  враховуючи  

клопотання державного підприємства «Корюківське лісове господарство», 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись ст.ст.12, 162, 171, 172 

Земельного кодексу України, ст.81 Лісового кодексу України, ст.ст.12, 22, 51 

Закону України «Про охорону земель», ст.25 Закону України  «Про 

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

Україні», 

міська рада вирішила: 

 

1.Створити комісію для проведення обстеження земельних ділянок у 

натурі (на місцевості) та підготовки висновку про доцільність їх консервації 

(додаток 1). 

 

2.Затвердити Положення про комісію з обстеження земельних ділянок 

у натурі (на місцевості) та підготовки висновку про доцільність їх консервації 

(додаток 2). 

3.Голові комісії забезпечити організацію роботи комісії і подання на 

розгляд до міської ради матеріалів обстеження земель у натурі (на 

місцевості) та висновку щодо доцільності їх консервації або створення 

захисних лісових насаджень. 

 

4.Рішення набирає чинності з дня його прийняття. 



5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                              Р.АХМЕДОВ 
 

  



Додаток 1 

до рішення двадцять шостої  

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 29.08.2019 № 13-26/VII 

 

СКЛАД 

комісії з обстеження земельних ділянок у натурі (на місцевості) та 

підготовки висновку про доцільність їх консервації 

 

 

Голова комісії: 

 

Савченко Олександр Миколайович, перший заступник міського голови. 

 

Члени комісії: 

 

Скиба Тетяна Віталіївна                        начальник відділу земельних  

                                                                  ресурсів та комунального майна  

                                                                  Корюківської міської ради 

 

Яковець Сергій Миколайович               начальник юридичного відділу  

                                                                  Корюківської міської ради 

 

 

Каценко С.М.                                           заступник директора Чернігівської філії  

                                                                  ДУ «Держгрунтохорона» 

 

 

Хоменко Олена Володимирівна            провідний спеціаліст відділу  

                                                         земельних ресурсів та комунального 

                                                                  майна Корюківської міської ради  

 

Проява Олександр Володимирович       головний лісничий державного                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                   підприємства «Холминське лісове                                      

                                                                   господарство» (за згодою) 

 

Скоробагатий Віталій Анатолійович     головний лісничий державного                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                   підприємства «Корюківське лісове                                      

                                                                   господарство» (за згодою) 

 

Мороз Володимир Іванович                   головний лісничий  

                                                                   РКСЛП «Корюківкаліс» (за згодою) 

 

Секретар міської ради                                                                    С.ОЛІЙНИК 



 
Додаток 2 

до рішення двадцять шостої  

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 29.08.2019 № 13-26/VII 

ПОЛОЖЕННЯ 
комісії з обстеження земельних ділянок у натурі (на місцевості) та 

підготовки висновку про доцільність їх консервації. 

 

1.Комісія з  обстеження земельних ділянок у натурі (на місцевості) та 

підготовки висновку про доцільність їх консервації створюється міською радою 

з метою: 

1.1.проведення польового обстеження земель комунальної власності, які 

підлягають залісненню на інших непридатних землях; 

1.2.підготовки висновків щодо переведення деградованих та малопродуктивних, 

заболочених та інших непридатних земель в перелоги, болота,  ліси та інші 

земельні угіддя. 

2.У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, Земельним 

кодексом України та іншими законодавчими актами. 

3.Комісія: 

3.1.проводить польові обстеження земель комунальної власності, які 

підлягають залісненню на інших непридатних землях; 

3.2.після обстеження земель в натурі (на місцевості) складає відповідний 

Акт обстеження та висновок про доцільність консервації деградованих та 

малопродуктивних земель шляхом залісення або створення захисних лісових 

насаджень. 

4.Формою роботи комісії є засідання, виїзні засідання. 

5.Рішення комісії оформлюються у вигляді актів, які візуються членами комісії 

і підписуються головою комісії. 

6.Рішення комісії приймаються більшістю голосів членів комісії, у разі 

рівного розподілу голосів — голос голови комісії є вирішальним. 

7.Організаційне забезпечення роботи комісії (укладення порядку денного, збір та 
узгодження матеріалів для розгляду їх на засіданні, оформлення актів 

польового обстеження земель) покладається на відділ земельних ресурсів та 

комунального майна Корюківської міської ради. 

 

Секретар міської ради                                                                О. ОЛІЙНИК 



                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

29 серпня 2019 року                        м. Корюківка                                   № 14-26/VIІ 

 

Про внесення змін до рішення  

вісімнадцятої сесії Корюківської  

міської ради сьомого скликання 

від 15 листопада 2018 р. «Про план  

діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2019 рік 

 

 З метою врегулювання орендних відносин при передачі  в оренду майна 

міської комунальної власності, враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту, керуючись 

ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» та ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

 1. Внести зміни до рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради 

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

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

п. 6 в наступній редакції: 

 
 

№ 

з/п 

 

Вид проекту 

 

Назва проекту 

 

 

Мета прийняття 

 

 

Термін 

підготовки 

 

Розробник 

проекту 

6 Рішення 

Корюківської 

міської ради 

Про внесення 

змін до Методики 

розрахунку  

та порядку 

використання 

плати за оренду 

Врегулювання 

порядку 

нарахування та 

надходження 

орендної плати  

вересень– 

грудень 

Корюківської 

міської ради 



майна міської 

комунальної 

власності 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та  регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

29 серпня 2019 року                      м. Корюківка                                     № 15-26/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 п. 4 рішення двадцять п’ятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 19.07.2019 р. № 11-25/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою», яка відводиться безоплатно у 

власність Федоренко Людмилі Петрівні в частині кадастрового номера 

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

«кадастровий номер земельної ділянки 7422488700:05:000:1258», замість 

«кадастровий номер 7422488700:05:000:1240» в зв’язку з поданою заявою. 

 

2. Внести зміни до п. 4 рішення двадцять п’ятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 19.07.2019 р. № 11-25/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою», яка відводиться безоплатно у 

власність Поді Олександру Анатолійовичу в частині кадастрового номера 

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

«кадастровий номер земельної ділянки 7422488700:05:000:1258», замість 

«кадастровий номер 7422488700:05:000:1240» в зв’язку з поданою заявою. 

 

3. Внести зміни до п. 4 рішення двадцять п’ятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 19.07.2019 р. № 11-25/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою», яка відводиться безоплатно у 



власність Федоренку Костянтину Володимировичу в частині кадастрового 

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

«кадастровий номер земельної ділянки 7422488700:05:000:1258», замість 

«кадастровий номер 7422488700:05:000:1240» в зв’язку з поданою заявою. 

 

4. Внести зміни до п. 4 рішення двадцять п’ятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 19.07.2019 р. № 11-25/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою», яка відводиться безоплатно у 

власність Бушай Ігорю Михайловичу в частині кадастрового номера земельної 

ділянки, виклавши його в новій редакції, а саме: 

«кадастровий номер земельної ділянки 7422488700:05:000:1258», замість 

«кадастровий номер 7422488700:05:000:1240» в зв’язку з поданою заявою. 

 

5. 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 Терещенку Миколі Миколайовичу в частині заміни кадастрового 

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

«кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:000:1183», замість 

«кадастровий номер 7422483500:07:000:1207» в зв’язку з поданою заявою. 

 

6. 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 Хижняку Володимиру Миколайовичу в частині заміни кадастрового 

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

«кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:000:1183», замість 

«кадастровий номер 7422483500:07:000:1207» в зв’язку з поданою заявою. 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 
 



 
      У К Р А Ї Н А   

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

29 серпня 2019 року                      м. Корюківка                                  № 16-26/VІI 

 

Про розірвання та поновлення   

договорів оренди (суборенди) землі 

  

 Розглянувши заяви Скрипки Н.І., Пучина В.Є., ПСП «Праця»,                

Матвієнка Д.С. та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища, керуючись статтями 12, 79-1, 93, 122 Земельного кодексу України, 

статтями 7, 31-33 Закону України «Про оренду землі», статтею 288 

Податкового кодексу України, статтею 13 Закону України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв), Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

зрошення в Україні», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

міська рада вирішила:  

    

1. Припинити договір оренди землі від 08.10.2015 р. з Скрипкою Надією 

Іванівною на земельну ділянку, яка розташована за адресою:                            

вул. Сіверська, 33-А, м. Корюківка, площею 0,0800 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:001:1251, цільове використання – для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), шляхом його розірвання у зв’язку з продажем 

житлового будинку. 

 

2. Припинити договір оренди землі від 25.10.2013 р. з Пучиним 

Володимиром Євгеновичем на земельну ділянку, яка розташована за адресою:                            

вул. Першотравнева, 5, с. Петрова Слобода, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 7422482000:05:000:0004, цільове використання – для 



будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), шляхом його розірвання у зв’язку з поданою 

заявою. 

 

3. Припинити договір оренди землі від 09.10.2015 р., який укладено між 

Корюківською РДА та ПСП «Праця» на земельні ділянки (не витребувані 

земельні частки (паї) згідно додатку 1, які розташовані на території 

Корюківської міської ради (за межами населеного пункту села Бреч), загальною 

площею 74,0294 га, цільове використання – для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, шляхом його розірвання у зв’язку з 

поданою заявою. 

 

4. Припинити договір оренди землі від 04.08.2016 р., який укладено між 

Корюківською РДА та Матвієнком Дмитром Сергійовичем на земельні ділянки 

(не витребувані земельні частки (паї) згідно додатку 2, які розташовані на 

території Корюківської міської ради (за межами населеного пункту села 

Гуринівка), загальною площею 14,8315 га, цільове використання – для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, шляхом його розірвання у 

зв’язку з поданою заявою. 

  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова               Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Додаток 1  

до рішення двадцять шостої  

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 29.08.2019 № 16-26/VII 
 

 

Перелік  

не витребуваних земельних ділянок (земельних часток (паїв)) на які розривається 

договір оренди землі з ПСП «Праця» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради      С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 
 

№ ділянки Площа Кадастровий номер 

рілля  

211 1,8592 7422481500:07:000:0596 

212 2,2446 7422481500:07:000:0597 

213 2,7904 7422481500:07:000:0598 

214 2,7873 7422481500:07:000:0599 

215 2,7964 7422481500:07:000:0600 

216 2,5282 7422481500:07:000:0601 

217 2,3683 7422481500:07:000:0602 

218 2,5577 7422481500:07:000:0603 

219 2,7966 7422481500:07:000:0604 

249 2,8383 7422481500:07:000:0563 

250 2,8385 7422481500:07:000:0564 

251 2,8385 7422481500:07:000:0565 

252 2,8385 7422481500:07:000:0566 

253 2,8271 7422481500:07:000:0567 

220 2,7934 7422481500:07:000:0569 

221 2,7934 7422481500:07:000:0570 

222 2,5674 7422481500:07:000:0571 

223 2,1872 7422481500:07:000:0572 

224 2,1346 7422481500:07:000:0573 

225 2,0829 7422481500:07:000:0574 

226 2,0287 7422481500:07:000:0575 

227 1,9847 7422481500:07:000:0576 

228 1,9648 7422481500:07:000:0577 

229 1,9244 7422481500:07:000:0578 

230 1,8925 7422481500:07:000:0579 

231 1,8182 7422481500:07:000:0580 

232 1,8157 7422481500:07:000:0581 

243 2,3845 7422481500:07:000:0592 

244 2,3892 7422481500:07:000:0593 

270 2,2153 7422481500:07:000:0674 

274 2,143 7422481500:07:000:0678 

всього 74,0295 га  



Додаток 2  

до рішення двадцять шостої  

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 29.08.2019 № 16-26/VII 
 

 

Перелік  

не витребуваних земельних ділянок (земельних часток (паїв)) на які розривається 

договір оренди землі з Матвієнком Дмитром Сергійовичем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради      С.ОЛІЙНИК 

 

 
 

№ ділянки Площа Кадастровий номер 

рілля  

201 2,3618 7422481500:07:044:0001 

202 2,7204 7422481500:07:044:0002 

203 2,7565 7422481500:07:044:0003 

204 2,1474 7422481500:07:044:0004 

205 1,8444 7422481500:07:044:0005 

206 1,8427 7422481500:07:044:0006 

208-1 1,1583 7422481500:07:044:0008 

всього 14,8315 га  



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

29 серпня 2019 року                         м. Корюківка                               № 17-26/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.): 

- Пилипцю Григорію Тимофійовичу та Гузь Олені Василівні площею 

орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою: вул. Франка, 25, м. Корюківка. 

- Крес Ірині Олександрівні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована 

за адресою: вул. Кошового, 70а, м. Корюківка. 

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

розташована за адресою: вул. Свободи, 37, м. Корюківка. 

- Бардаковій Альоні Іванівні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована 

за адресою: вул. Першотравнева, 19, м. Корюківка. 

 

- для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови (КВЦПЗ 03.15.): 



- Кир’яну Сергію Володимировичу площею 0,0500 га, яка 

розташована за адресою: вул. Мирна, 28, с. Тельне. Кадастровий номер 

земельної ділянки 7422488700:04:000:0011. 

 

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

- Сядринському споживчому товариству площею орієнтовно 0,0298 га, 

яка розташована за адресою: вул. Довженка, 9а, с. Хотіївка. 

- ТОВ «Корфад» площею 0,7438 га, яка розташована за адресою:                 

пров. Вокзальний, 6а, м. Корюківка. Кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1491. 

 

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 спільну сумісну власність: 

- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

- Гончаровій Лідії Петрівні площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована 

за адресою: вул. Шевченка, 167а, с. Наумівка. 

- Цибенко Ользі Василівні та Штельмаку Олександру Анатолійовичу 

площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 230,  

м. Корюківка. 

- Лисиці Ларисі Костянтинівні та Лисиці Миколі Миколайовичу площею 

орієнтовно 0,25 га, яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 27/2,                          

с. Сядрине. 

- Ляшенко Валентині Миколаївні площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шевченка, 27/1, с. Сядрине. 

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

розташована за адресою: вул. Заводська, 17, с. Сядрине.  

- Проценко Ніні Василівні та Чубарі Ірині Іванівні площею орієнтовно 

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

- Воробей Тетяні Григорівні площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована 

за адресою: вул. Шевченка, 47, с. Наумівка. 

- Жох Людмилі Миколаївні площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована 

за адресою: вул. Гагаріна, 92, с. Забарівка. 

- Білій Ользі Тимофіївні площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована за 

адресою: вул. Партизанська, 10, с. Наумівка. 

 

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

- Горілику Дмитру Миколайовичу площею орієнтовно 0,01 га, яка 

розташована за адресою: вул. Франка, гараж № 172, м. Корюківка.  

 

- для індивідуального дачного будівництва, (КВЦПЗ 07.03.): 

- Івасенко Тетяні Володимирівні площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Дачна, 167, с. Кугуки. 



- Титенко Валентині Олексіївні площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Дачна, 169, с. Кугуки. 

 

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.): 

- Ященку Євгенію Сергійовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 8-Б, м. Корюківка. 

- Бандурі Сергію Вікторовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

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

- Гоптар Євгенії Василівні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за 

адресою: вул. Шевченка, м. Корюківка. 

- Дениску Сергію Миколайовичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шкільна, с. Бреч. 

- Дениско Ользі Костянтинівні площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шкільна, с. Бреч. 

- Красікову Андрію Володимировичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шевченка, м. Корюківка 

 

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

- Іллюченку Олексію Олексійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Озереди. 

- Гончарову Івану Петровичу площею 0,53 га, яка розташована за 

адресою: с. Наумівка. 

- Кореню Василю Васильовичу площею орієнтовно 0,40 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

- Савченко Зої Миколаївні площею орієнтовно 1,00 га, яка розташована за 

адресою: с. Наумівка. 

- Шаповаленко Світлані Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

- Козій Ользі Семенівні площею орієнтовно 0,35 га, яка розташована за 

адресою: с. Наумівка. 

- Костючку Олександру Михайловичу площею орієнтовно 1,70 га, яка 

розташована за адресою: с. Тютюнниця. 

- Мірошнику Василю Івановичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Нова Буда. 

- Мірошник Любові Анатоліївні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Нова Буда. 

- Гарнієру Олександру Миколайовичу площею орієнтовно 0,30 га, яка 

розташована за адресою: с. Сядрине. 

- Симончуку Олександру Васильовичу площею орієнтовно 0,40 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

- Лепендіній Юлії Олександрівні площею орієнтовно 0,30 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 



- Кузьменко Оксані Петрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

за адресою: с. Кирилівка. 

 

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.): 

- Гарнієр Марині Олександрівні площею орієнтовно 0,50 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1262. 

- Доліній Тетяні 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 

7422483500:07:000:1193. 

- Доліній Людмилі Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1193. 

- Ковшар Олені Єгорівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1135. 

- Сотнику Андрію 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 

7422483500:07:000:1135. 

- Заріцькому Олександру Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1135. 

- Заріцькій Тамарі 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 

7422483500:07:000:1135. 

- Баглай Світлані Григорівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1135. 

- Зборщику Сергію 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 

7422483500:07:000:1135. 



- Сотнику 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 

7422483500:07:000:1135. 

- Сотник Вірі Мойсіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1135. 

- Куценко Євгенії Юріївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1135. 

- Куценку Артуру Юрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1135. 

- Лашко Ірині 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 

7422483500:07:000:1135. 

- Толмачовій Олександрі 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 

7422483500:07:000:1135. 

- Толмачову Максиму 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 

7422483500:07:000:1135. 

- Дерев’янко Любові Григорівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1135. 

- Сакк Галині 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 

7422483500:07:000:1135. 

- Сакк Йосипу Костянтиновичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1135. 

- Терещенку Віктору Петровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1135. 



- Цибулько Ірині Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1135. 

- Селюк Любові 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 

7422483500:07:000:1135. 

- Селюку Анатолію 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 

7422483500:07:000:1135. 

- Кукуюк Оксані Леонідівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1135. 

- Горлу Леоніду Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1135. 

- Горло Надії 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 

7422483500:07:000:1135. 

- Кукуюку Андрію Петровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1135. 

- Кукуюку Петру Федоровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1135. 

- Споднікайлу Руслану Тарасовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1202. 

- Споднікайлу Михайлу 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 

7422483500:07:000:1202. 

- Онищенко Тамарі Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1195. 



- Кугуку Сергію 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 

7422483500:07:000:1195. 

- Бабенку Антону 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 

7422483500:07:000:1195. 

- Бабенко Марині Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1195. 

- Летуті Олександру Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1195. 

- Бабенку Даміру Антоновичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1195. 

- Бабенку Миколі Івановичу площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1195. 

- Бабенко Ірині 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 

7422483500:07:000:1195. 

- Бабенко Дані 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 

7422483500:07:000:1195. 

- Скибі Тетяні 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 

7422483500:07:000:1195. 

- Куліш Анжеліці Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1195. 

- Скибі Віктору 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 

7422483500:07:000:1195. 



- Варуші Наталії Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1927.  

- Олещенку Дмитру Валентиновичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1927. 

- Варуші Сергію 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 

7422489200:07:000:1927. 

- Варуші Раїсі 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 

7422489200:07:000:1927. 

- Олещенко Тетяні 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 

7422489200:07:000:1927. 

- Придаток Світлані Василівні площею орієнтовно 0,30 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0152. 

- Лучок Олені Миколаївні площею орієнтовно 0,53 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0152. 

- Капцош Олені Іванівні площею орієнтовно 0,50 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0152. 

- Осипенко Валентині 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 

7422485500:01:001:0152. 

- Холявку Василю Федоровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0152. 

- Холявку Євгенію 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 

7422485500:01:001:0152. 



- Іллюшку Ігорю Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0152. 

- Пуценку Ярославу 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 

7422485500:01:001:0152. 

- Пашку Володимиру Олександровичу площею орієнтовно 1,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0149. 

- Анищенко Ніні Василівні площею орієнтовно 0,30 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0149. 

- Метлі Володимиру Володимировичу площею орієнтовно 0,40 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0149. 

- Пацюку Петру Івановичу площею орієнтовно 0,60 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0149. 

- Захарченку Івану Миколайовичу площею орієнтовно 0,28 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0149. 

- Литвину Василю Михайловичу площею орієнтовно 0,52 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0149. 

- Мазку Дмитру Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3039. 

- Осадчій Анастасії 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 

7422485500:06:002:3039. 

- Мазку Петру Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3039. 



- Віречку Олександру 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 

7422485500:01:002:0195. 

- Ночці Марині Анатоліївні площею орієнтовно 0,40 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:002:0195. 

- Ночці Тетяні Сергіївні площею орієнтовно 0,50 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:002:0195. 

- Савченку Олегу Євгеновичу площею орієнтовно 1,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:002:0195. 

- Тарановій Дар’ї Юріївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:002:0195. 

- Науменку 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 

7422485500:01:002:0195. 

- Науменко Олені Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:002:0195. 

- Андрєєвій Оксані Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:002:0195. 

- Таранову Якову Ігоровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:002:0195. 

- Науменку Дмитру 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 

7422485500:01:002:0195. 

- Науменку Євгенію 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 

7422485500:01:002:0195.  



- Андрєєвій Вікторії Валеріївні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:002:0195. 

- Ковалю Максиму 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 

7422485500:01:002:0195. 

- Погорілко Оксані 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 

7422485500:01:002:0195. 

- Погорілку Віталію Олексійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:002:0195. 

- Пустовойт Марині Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:002:0195. 

- Петрик Юлії Ігорівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:002:0195. 

- Погорілко Ніні 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 

7422485500:01:002:0195. 

- Симончуку Юрію Васильовичу площею орієнтовно 1,80 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:002:0195. 

- Коробко Людмилі Олексіївні площею орієнтовно 0,40 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:002:0195. 

- Гурбик Катерині 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 

7422485500:01:002:0195. 

- Гурбику Роману 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 

7422485500:01:002:0195. 



- Пустовойту Віталію Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:002:0195. 

- Стребковій Оксані Миколаївні площею орієнтовно 0,80 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:002:0195. 

- Чалик Оксані 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 

7422485500:01:002:0195. 

- Чалику Олександру Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:002:0195. 

- Чалику Віктору Павловичу площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:002:0195. 

- Пуценку Михайлу 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 

7422485500:01:002:0195. 

- Овчинніковій Інні Олегівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:002:0195. 

- Конотопцю Івану Івановичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:002:0195. 

- Гадельшиній Надії Вікторівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3052. 

- Литвиненко Оксані Вікторівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3051. 

- Литвиненко Аліні Юріївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3051. 



- Надточію Олегу 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 

7422485500:06:001:3051. 

- Надточій Юлії Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3051. 

- Рубан Аліні 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 

7422485500:06:001:3051. 

- Науменку Віктору 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 

7422485500:06:001:3051. 

- Філон Вікторії 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 

7422485500:06:001:3051. 

- Зуб Людмилі 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 

7422485500:06:001:3051. 

- Науменко Світлані 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 

7422485500:06:002:3059. 

- Чернецькому Володимиру Анатолійовичу площею орієнтовно 0,70 га, 

яка розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 7422485500:06:001:3050. 

- Макаренко Любові Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3050. 

- Макаренко Олені Іванівні площею орієнтовно 0,24 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3050. 

- Кравченко Ользі Миколаївні площею орієнтовно 0,60 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3050. 



- Бондарю Олегу Олеговичу площею орієнтовно 0,22 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3050. 

- Коробку Віталію Васильовичу площею орієнтовно 0,60 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3050. 

- Овчиннікову Олегу Володимировичу площею орієнтовно 0,60 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3050. 

- Корінь Надії Сергіївні площею орієнтовно 0,30 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3050. 

- Железняку Миколі Олексійовичу площею орієнтовно 0,70 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3050. 

- Хоптинській Ганні Василівні площею орієнтовно 0,30 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3050. 

- Гадельшину Рінату Раільовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3043. 

- Рубану Олексію 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 

7422485500:06:002:3043. 

- Тищенку Михайлу 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 

7422485500:06:002:3043. 

- Лось Валентині 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 

7422485500:06:002:3043. 

- Підтеребі Андрію 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 

7422485500:06:002:3043. 



- Кирику Олексію Віталійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3043. 

- Рубан Світлані 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 

7422485500:06:002:3043. 

- Лящук Світлані Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3043. 

- Лящуку Олегу Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3043. 

- Кононенку Олексію 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 

7422485500:06:002:3043. 

- Кононенко Катерині Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3043. 

- Семеняці Жанні 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 

7422485500:06:002:3043. 

- Аніщенку Олександру 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 

7422485500:06:002:3043. 

- Железняку Віталію Олексійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3043. 

- Ісаченко Наталії Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3043. 

- Мусі Миколі 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 

7422485500:06:002:3043. 



- Ісаченко Анні Вікторівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3043. 

- Ісаченку Віктору Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3043. 

- Варуші Яні Юріївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1199. 

- Варуші Оксані 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 

7422483500:07:000:1199. 

- Ручці Миколі 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 

7422485500:01:001:0150. 

- Віречко Надії Григорівні площею орієнтовно 1,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0150. 

- Левченко Юлії Михайлівні площею орієнтовно 0,50 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0150. 

- Драгуну Миколі Миколайовичу площею орієнтовно 1,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0150. 

- Васильцю Анатолію 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 

7422485500:01:001:0150. 

- Каснеру Михайлу Володимировичу площею орієнтовно 0,44 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0150. 

- Рудник Людмилі Іванівні площею орієнтовно 0,34 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0150. 



- Пуценко Надії 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 

7422485500:01:001:0150. 

- Хуртик Вірі Володимирівні площею орієнтовно 0,30 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0150. 

- Погребець Катерині Федорівні площею орієнтовно 0,30 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0150. 

- Прачику Георгію Петровичу площею орієнтовно 0,30 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0150. 

- Овчинниковій Галині Миколаївні площею орієнтовно 0,80 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3053. 

- Летуті Ганні Михайлівні площею орієнтовно 0,39 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3053. 

- Чечилу Михайлу Єгоровичу площею орієнтовно 0,40 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3053. 

- Кравченку Олексію Миколайовичу площею орієнтовно 1,80 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3053. 

- Железняк Олені Іванівні площею орієнтовно 0,40 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3053. 

- Федоренко Наталії Миколаївні площею орієнтовно 0,46 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3053. 

- Федоренку Олександру Миколайовичу площею орієнтовно 0,55 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3053. 



- Грибенчуку 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 7422485500:06:002:3053. 

- Таран Аллі 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 

7422485500:06:002:3053. 

- Віречку Владиславу 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 

7422485500:06:002:3053. 

- Грибенчук 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 

7422485500:06:002:3053. 

- Бобровнику Сергію Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3053. 

- Бандурі Андрію Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3053. 

- Крістінову Олександру Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3053. 

- Латиш Альоні Ігорівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3053. 

- Іщуку Дмитру Ігоровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3053. 

- Іщук Марії Дмитрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3053. 

- Голубчук Тетяні 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 

7422485500:06:002:3053. 



- Голубчуку Віктору Івановичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3053. 

- Іщук Світлані 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 

7422485500:06:002:3053. 

- Голубчуку Сергію Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3053. 

- Іщуку Ігорю Адамовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3053. 

- Рачек Анастасії 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 

7422485500:06:002:3053. 

- Рачек Інні Валеріївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3053. 

- Рачеку Андрію 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 

7422485500:06:002:3053. 

- Рачек Світлані 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 

7422485500:06:002:3053. 

- Рачеку 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 

7422485500:06:002:3053. 

- Рачек Варварі Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3053. 

- Рачек Софії Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3053. 



- Батюшенко Марині Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3053. 

- Миснику Віталію 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 

7422485500:06:002:3053. 

- Бабич Вікторії Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3053. 

- Бабичу Сергію 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 

7422485500:06:002:3053. 

- Бабич Світлані Леонідівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3053. 

- Батюшенку Руслану Григоровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3053. 

- Акусок Олені Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3053. 

- Піменову Андрію 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 

7422483500:07:000:1198. 

- Присяжнюк Валентині 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 

7422483500:07:000:1198. 

- Утемовій Вікторії Артемівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1198. 

- Білій Антоніні 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 

7422483500:07:000:1198. 



- Білому Сергію Ігоровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1198. 

- Карпинській Оксані Вікторівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1184. 

 

7. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості), що посвідчує право комунальної власності на земельну ділянку: 

 

- для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

(КВЦПЗ 03.15.): 

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

м. Корюківка) площею орієнтовно 1,0 га, яка розташована за адресою:                   

вул. Вознесенська, 24, м. Корюківка. 

 

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. 

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 

 

 

 
 



 
      У К Р А Ї Н А   

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

29 серпня 2019 року                      м. Корюківка                                № 18-26/VІI 

 

Про дозвіл на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

(земельної частки (паю)) 

  

 Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб, та додані матеріали, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 81 

Земельного кодексу України, ст.ст. 3, 5 Закону України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв), Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

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

Україні», 

міська рада вирішила:  

    

1.Дати дозвіл Бич Тамарі 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 «Полісся», а саме: № 12 рілля, № 58 

сіножаті, № 91 пасовища. 

 

2.Дати дозвіл Скрипченку Валерію Петровичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 



земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                         

ім. Шевченка, а саме: № 218 рілля, № 6 сіножаті. 

 

3.Дати дозвіл Костючку Олександру 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: № 61 рілля, № 160 сіножаті, № 160 пасовища. 

 

4.Дати дозвіл Бараненко Зінаїді Григорівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                         

«Нива», а саме: № 62 рілля, № 159 сіножаті, № 159 пасовища. 

 

5.Дати дозвіл Жоху Григорію Леонідовичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                         

ім. Гагаріна, а саме: № 327 рілля, № 47 сіножаті, № 125 пасовища. 

 

6.Дати дозвіл Кириченку Михайлу Миколайовичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                         

ім. Шевченка, а саме: № 205 рілля, № 82 кормові угіддя. 

 

7.Дати дозвіл Литвиненко Олені Павлівні 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: № 351 рілля, № 354 сіножаті, № 248 пасовища. 

 



8.Дати дозвіл Зборщик Тетяні Іванівні та Моляр 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                         

ім. Гагаріна, а саме: № 176 рілля, № 276 сіножаті, № 39 пасовища. 

 

9.Дати дозвіл Зборщик Тетяні Іванівні та Моляр 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                         

ім. Гагаріна, а саме: № 205 рілля, № 328 сіножаті, № 46 пасовища. 

 

10.Дати дозвіл Приходько Олександрі Петрівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                         

ім. Гагаріна, а саме: № 51 сіножаті, № 2 пасовища. 

 

11.Дати дозвіл ПСП «Червоний Маяк» на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) за рахунок не витребуваних земельних ділянок 

(земельних часток (паїв)) для подальшого оформлення права оренди для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею орієнтовно 

19,2164 га згідно Додатку 1.  

Земельні ділянки розташовані за межами населеного пункту                       

села Сахутівка, Корюківського району, Чернігівської області. 

 

12.Дати дозвіл ТОВ «ПГ «Бреч» на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) за рахунок не витребуваних земельних ділянок 

(земельних часток (паїв)) для подальшого оформлення права оренди для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею орієнтовно 

74,0295 га згідно Додатку 2.  

Земельні ділянки розташовані за межами населеного пункту                       

села Бреч, Корюківського району, Чернігівської області. 

 

13.Дати дозвіл ТОВ «ПГ «Бреч» на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) за рахунок не витребуваних земельних ділянок 



(земельних часток (паїв)) для подальшого оформлення права оренди для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею орієнтовно 

14,8315 га згідно Додатку 3.  

Земельні ділянки розташовані за межами населеного пункту                       

села Гуринівка, Корюківського району, Чернігівської області. 

 

14. 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. 

 

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                   Р.АХМЕДОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до рішення двадцять шостої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 29.08.2019 № 18-26/VII 

 

Перелік  

не витребуваних земельних ділянок (земельних часток (паїв)) на які надається дозвіл  

ПСП «Червоний Маяк» на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для подальшого 

оформлення права оренди на території Корюківської міської ради  

(за межами населеного пункту села Сахутівка)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                   С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ділянки Площа 

Кормові угіддя 

17 1,9219 

19 1,9219 

20 1,9164 

22 1,9219 

23 1,93 

26 1,9219 

29 1,9219 

30 1,9219 

33 1,92 

34 1,9186 

всього 19,2164 га 



Додаток 2  

до рішення двадцять шостої  

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 29.08.2019 № 18-26/VII 
 

 

Перелік  

не витребуваних земельних ділянок (земельних часток (паїв)) на які надається дозвіл  

ТОВ «ПГ «Бреч» на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для подальшого оформлення 

права оренди на території Корюківської міської ради  

(за межами населеного пункту села Бреч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради      С.ОЛІЙНИК 

 

 

№ ділянки Площа 

рілля 

211 1,8592 

212 2,2446 

213 2,7904 

214 2,7873 

215 2,7964 

216 2,5282 

217 2,3683 

218 2,5577 

219 2,7966 

249 2,8383 

250 2,8385 

251 2,8385 

252 2,8385 

253 2,8271 

220 2,7934 

221 2,7934 

222 2,5674 

223 2,1872 

224 2,1346 

225 2,0829 

226 2,0287 

227 1,9847 

228 1,9648 

229 1,9244 

230 1,8925 

231 1,8182 

232 1,8157 

243 2,3845 

244 2,3892 

270 2,2153 

274 2,143 

всього 74,0295 га 



Додаток 3 

до рішення двадцять шостої  

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 29.08.2019 № 18-26/VII 
 

 

Перелік 

не витребуваних земельних ділянок (земельних часток (паїв)) на які надається дозвіл 

ТОВ «ПГ «Бреч» на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для подальшого оформлення 

права оренди на території Корюківської міської ради 

(за межами населеного пункту села Гуринівка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради      С.ОЛІЙНИК 

 

№ ділянки Площа 

рілля 

201 2,3618 

202 2,7204 

203 2,7565 

204 2,1474 

205 1,8444 

206 1,8427 

208-1 1,1583 

всього 14,8315 га 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

29 серпня 2019 року                         м. Корюківка                               № 19-26/VІI 

 

Про дозвіл на виготовлення  технічної  

документації із землеустрою щодо  

встановлення меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) на земельні ділянки під польовими дорогами 
 

Розглянувши клопотання селянського (фермерського) господарства 

«Урожай», приватного сільськогосподарського підприємства «Злагода», 

приватного сільськогосподарського підприємства «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, 22, 79-1, 122, 134 Земельного кодексу України, законами України 

«Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про оренду землі», 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати дозвіл селянському (фермерському) господарству «Урожай» на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельні ділянки під польовими 

дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок, розташованих у 

масиві земель сільськогосподарського призначення  орієнтовною площею 1,0 га 

для подальшої передачі в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва із земель колишнього КСП ім. Гагаріна на 

території Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

1.2. Зобов’язати СФГ «Урожай» укласти договір на виконання робіт по 

розробці документації із землеустрою. Оформлені належним чином матеріали 

подати на затвердження сесії Корюківської міської ради. 

 



2. Надати дозвіл приватному сільськогосподарському підприємству 

«Злагода» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельні 

ділянки під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних 

ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення  

орієнтовною площею 15,0 га для подальшої передачі в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва із земель колишнього КСП               

ім. Чкалова на території Корюківської міської ради, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

2.2. Зобов’язати ПСП «Злагода» укласти договір на виконання робіт по 

розробці документації із землеустрою. Оформлені належним чином матеріали 

подати на затвердження сесії Корюківської міської ради. 

 

3. Надати дозвіл приватному сільськогосподарському підприємству 

«Червоний Маяк» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельні 

ділянки під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних 

ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення  

для подальшої передачі в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва із земель колишнього КСП «Полісся» на 

території Корюківської міської ради Корюківського району, Чернігівської 

області. 

3.2. Зобов’язати ПСП «Червоний Маяк» укласти договір на виконання 

робіт по розробці документації із землеустрою. Оформлені належним чином 

матеріали подати на затвердження сесії Корюківської міської ради. 

 

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

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 
 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

29 серпня 2019 року                         м. Корюківка                               № 20-26/VІI 

 

Про дозвіл на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

сільськогосподарського призначення  

комунальної власності із зміною її цільового призначення 

 

Розглянувши клопотання ТОВ «Цифрові рішення 3000» 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, 20, 93, 122, 123, 134, 207, 208 Земельного кодексу України, 

законами України «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», 

«Про оренду землі», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати дозвіл ТОВ «Цифрові рішення 3000» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності із зміною її цільового призначення для 

подальшої передачі в оренду на строк дії спеціального дозволу, розташованої 

на території Корюківської міської ради (за межами населеного пункту села 

Самотуги) Корюківського району Чернігівської області.  

Площа земельної ділянки  становить 19,7185 га, кадастровий номер – 

7422488700:05:000:1239, цільове призначення – для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що 

пов’язані з користуванням надрами (КВЦПЗ 11.01). 

 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 
 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

29 серпня 2019 року                      м. Корюківка                                № 21-26/VІI 

 

Про надання дозволу на проведення  

експертної грошової оцінки земельної  ділянки  

 

Розглянувши клопотання Мисника Віталія Миколайовича, ТОВ «ПГ 

«Бреч», ФОП Коваля М.В. та додані матеріали, враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст. 12, 79-1, 122, 127, 128 Земельного 

кодексу України, ст. 9 Закону України «Про оренду землі», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки орендованої 

земельної ділянки Мисником Віталієм Миколайовичем для подальшого 

придбання її у власність по вул. Дудка, 46/4, м. Корюківка, площею 0,1488 га, 

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

призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.). 

1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір з 

Мисником Віталієм Миколайовичем про сплату авансового внеску за 

виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки вказаної в п. 1 

даного рішення.  

1.2. Провести відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, 

земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, які підлягають продажу. 

 

2. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки орендованої 

земельної ділянки ТОВ «Племінне господарство «Бреч» для подальшого 

придбання її у власність по вул. Вокзальна, 8, м. Корюківка, площею 0,0376 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:0075, цільове 



призначення – для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства (КВЦПЗ 12.04.). 

2.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір з 

ТОВ «ПГ «Бреч» про сплату авансового внеску за виготовлення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки вказаної в п. 2 даного рішення.  

2.2. Провести відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, 

земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, які підлягають продажу. 

 

3. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки орендованої 

земельної ділянки ФОП Ковалем Миколою Валентиновичем для подальшого 

придбання її у власність по вул. Вокзальна, 12, м. Корюківка, площею 0,0400 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1468, цільове 

призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 

03.07.). 

3.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір з 

ФОП Ковалем Миколою Валентиновичем про сплату авансового внеску за 

виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки вказаної в п. 1 

даного рішення.  

3.2. Провести відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, 

земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, які підлягають продажу. 

 

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. 

 

 

Міський голова                Р.АХМЕДОВ 

 

 
 

 



 
     У К Р А Ї Н А   

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

29 серпня 2019 року                      м. Корюківка                               № 22-26/VІI 

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) (земельної частки (паю)) 

  

 Розглянувши заяви Прохоренко Тетяни Іванівни, Корженок Надії 

Дмитрівни 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 меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Прохоренко 

Тетяні Іванівні за межами села Тютюнниця Корюківського району 

Чернігівської області. 

1.1. Передати Прохоренко Тетяні Іванівні у власність земельні ділянки 

загальною площею 2,6654 га, в т.ч.: 

2,1335 га – рілля (пай 1/10), кадастровий номер 7422489200:07:000:0909 

0,3233 га – сіножаті (пай 5/11), кадастровий номер 7422489200:07:000:1208 

0,2086 га – пасовища (пай 4/11), кадастровий номер 7422489200:07:000:0984 



для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 

1.2. Зобов’язати Прохоренко Тетяну Іванівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Корженок Надії 

Дмитрівні за межами села Самсонівка Корюківського району Чернігівської 

області. 

2.1. Передати Корженок Надії Дмитрівні у власність земельні ділянки 

загальною площею 3,6417 га, в т.ч.: 

1,8765 га – рілля (пай 4), кадастровий номер 7422489200:07:000:0004 

1,7652 га – пасовища (пай 4), кадастровий номер 7422489200:07:000:0404 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 

2.2. Зобов’язати Корженок Надію Дмитрівну 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. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 

 

 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

29 серпня 2019 року                      м. Корюківка                                № 23-26/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 Панкратьєву Ігорю Івановичу технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,1000 га, по вул. Вишнева, 18, м. Корюківка. 

1.1. Передати Панкратьєву Ігорю Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Вишнева, 18, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1342, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

2. Затвердити Кузьменку Михайлу 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. Дудка, 90,               

м. Корюківка. 

2.1. Передати Кузьменку Михайлу Олександровичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею              

0,1000 га, по вул. Дудка, 90, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:003:1341, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.   

 

3. Затвердити Макаренку Олегу Іллічу технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,1000 га, по вул. Кошового, 10б, м. Корюківка. 

3.1. Передати Макаренку Олегу Іллічу безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

вул. Кошового, 10б, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1783, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

4. Затвердити Ситнику Олександру 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. Космодем’янської З., 27, м. Корюківка. 

4.1. Передати Ситнику Олександру Олександровичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею                

0,1000 га, по вул. Космодем’янської З., 27, м. Корюківка, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:001:1503, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

забудови.  

 

5. Затвердити Захарченку Івану 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 0,2169 га, по вул. Бородавка, 15, с. Наумівка. 

5.1. Передати Захарченку Івану Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2169 га, по 

вул. Бордавка, 15, с. Наумівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0200, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

6. Затвердити Захарчуну Сергію Миколайовичу технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,2500 га, по вул. Партизанська, 17, с. Наумівка. 

6.1. Передати Захарчуну Сергію Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Партизанська, 17, с. Наумівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0202, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

7. Затвердити Пилипцю Миколі Андрійовичу технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва індивідуальних гаражів, (КВЦПЗ 

02.05.), площею 0,0021 га, по вул. Передзаводська, гараж № 28, м. Корюківка. 

7.1. Передати Пилипцю Миколі Андрійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0021 га, по 

вул. Передзаводська, гараж № 28, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:003:1340, цільове призначення - для будівництва 

індивідуальних гаражів, категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

8. Затвердити Погуляй Людмилі Федорівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

8.1. Передати Погуляй Людмилі Федорівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,4000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1261) 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. 

 

9. Затвердити Погуляю Михайлу Михайловичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,2000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

9.1. Передати Погуляю Михайлу Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1268) 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 Макаренку Петру 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.  

10.1. Передати Макаренку Петру Олексійовичу безоплатно у власність 

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

7422488700:05:000:1260) 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 Макаренко Ніні 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.  

11.1. Передати Макаренко Ніні Іванівні безоплатно у власність земельну 

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

7422488700:05:000:1259) 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 Ісаченко Тетяні Федорівні 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, 165, с. Наумівка. 



12.1. Передати Ісаченко Тетяні Федорівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Шевченка, 165, с. Наумівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0164, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

13. Затвердити Старостіній Оксані Олексіївні технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,1620 га, по пров. Трудовий, 7, с. Трудовик. 

13.1. Передати Старостіній Оксані Олексіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1620 га, по 

пров. Трудовий, 7, с. Трудовик, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:03:000:0012, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

14. Затвердити Нікитенко Наталії Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01.) загальною площею 0,1000 га по                      

вул. Українська, м. Корюківка Чернігівської області.  

14.1. Передати Нікитенко Наталії Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, по вул. Українська, м. Корюківка, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1790 цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

15. Затвердити Тихоновській Ніні Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9297 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

15.1. Передати Тихоновській Ніні Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9297 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:07:000:1017) 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 Тихоновській Надії Вікторівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9031 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

16.1. Передати Тихоновській Надії Вікторівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9031 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:07:000:1009) 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 Матюсі Юрію Сергійовичу технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,2200 га, по вул. Хмельницького Б., 15, с. Тютюнниця. 

17.1. Передати Матюсі Юрію Сергійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2200 га, по 

вул. Хмельницького Б., 15, с. Тютюнниця, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489200:01:000:0120, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

18. Затвердити Матюсі Юрію Сергійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства, (КВЦПЗ 01.03.), площею 2,0000 га, по вул. Хмельницького Б., 15, 

с. Тютюнниця. 

18.1. Передати Матюсі Юрію Сергійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

2,0000 га, по вул. Хмельницького Б., 15, с. Тютюнниця, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422489200:01:000:0121, цільове призначення - для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення. 

 

19. Затвердити Сукач Тетяні Володимирівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  



19.1. Передати Сукач Тетяні Володимирівні безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1047) 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 Литвинову Дмитру 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.  

20.1. Передати Литвинову Дмитру Анатолійовичу безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1050) 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 Коваленку Сергію 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.  

21.1. Передати Коваленку Сергію Володимировичу безоплатно у 

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

ділянки 7422481500:07:000:1049) 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 Ічанському Володимиру Вікторовичу 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 Ічанському Володимиру Вікторовичу безоплатно у 

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

ділянки 7422481500:07:000:1043) 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 Ічанському Дмитру Вікторовичу 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 Ічанському Дмитру Вікторовичу безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1046) 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 Рябець Оксані Володимирівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

24.1. Передати Рябець Оксані Володимирівні безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1052) 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 Атрощенко Олені Яківні 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 Атрощенко Олені Яківні безоплатно у власність земельну 

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

7422481500:07:000:1041) 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 Брюшковій Ірині Валеріївні 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 Брюшковій Ірині Валеріївні безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1042) 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 Ічанській Марині 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.  

27.1. Передати Ічанській Марині Сергіївні безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1039) 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 Підтеребі Андрію 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.  

28.1. Передати Підтеребі Андрію Володимировичу безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1051) 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 Панкратьєву Сергію Васильовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

29.1. Передати Панкратьєву Сергію Васильовичу безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1040) 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 Титенку Вячеславу 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.  

30.1. Передати Титенку Вячеславу Анатолійовичу безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1048) 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 Ситнику Олегу В’ячеславовичу 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 Ситнику Олегу В’ячеславовичу безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1045) 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 Мехеденку Андрію 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.  

32.1. Передати Мехеденку Андрію Івановичу безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1044) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

33. Затвердити Хвостику Максиму Вікторовичу технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,2500 га, по вул. Лісового П., 29а, с. Бреч. 

33.1. Передати Хвостику Максиму Вікторовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Лісового П., 29а, с. Бреч, кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:01:000:0195, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

34. 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. 

 

         35. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.   

 

 

Міський голова               Р.АХМЕДОВ 

 

 
 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять шоста сесія сьомого скликання)  

 

 

29 серпня 2019 року                    м. Корюківка                                     № 24-26/VIІ 
 

Про надання дозволу на розроблення  

детальних  планів територій земельних 

ділянок, розташованих в м. Корюківка 

 

З метою визначення планувальної організації, функціонального 

призначення, просторової композиції та параметрів забудови земельних ділянок 

та враховуючи інтереси громадян територіальної громади м. Корюківка, 

відповідно до статей 8, 10, 16, 19, 21 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», постанови Кабінету міністрів України від 25 травня 

2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань 

щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної 

документації на місцевому рівні», Порядку розроблення містобудівної 

документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 

2011 року № 290, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань  житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного  середовища, керуючись 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати дозвіл: 

 

1.1. на виготовлення детального плану території в межах населеного 

пункту орієнтовною площею 4,5 га по вул. Незалежності м.Корюківка 

Чернігівської обл. 

 

1.2. на виготовлення детального плану території в межах населеного 

пункту орієнтовною площею 1,3 га по пров. Вокзальному, 26Б  м.Корюківка 

Чернігівської обл. 

 



2. Визначити розробника детального плану території у вказаних 

межах та укласти договір на розробку містобудівної документації в якому 

Корюківська міська рада – «Замовник», підрядна організація – «Розробник». 

 

3.  Розробнику, після громадського обговорення розробленого 

детального плану території та розгляду на архітектурно-містобудівній раді, 

передати проект детального плану території Замовнику на затвердження. 

 

4. Начальнику Відділу архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської міської ради – головному архітектору 

Єрмоленко Я.С. забезпечити оприлюднення затвердженого детального плану 

протягом 10 днів з дня його затвердження. 

 

5. Секретарю міської ради Олійник С.О. забезпечити оприлюднення 

даного рішення  в порядку визначному чинним законодавством України. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                        Р. АХМЕДОВ 
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