
                                                                                                                   

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять сьома сесія сьомого скликання)  

 

18 жовтня 2019 року                         м. Корюківка                                   № 1-27/VIІ 
 

 

Про внесення змін до рішення 

двадцятої сесії Корюківської міської ради  

сьомого скликання від 20 грудня 2018 року 

«Про міський бюджет на 2019 рік»  

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 16 жовтня 2019 року № 400, 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 176 320 168,89 гривень, в тому числі 

доходи загального  фонду міського бюджету  171 789 518,89 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету  4 530 650 гривень  згідно з додатком  1  

цього рішення; 

 

- видатки міського  бюджету у сумі 204 409 044,89 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду   міського бюджету  158 951 350,44 гривень та 

видатки спеціального фонду  міського бюджету   45 457 694,45 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                                    

25 402 954,45  гривень згідно з додатком 2 до  цього рішення; 

 

- дефіцит за спеціальним фондом міського  бюджету у сумі                                  

25 402 954,45  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 33 038 550 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 сьомої сесії                                                      
Корюківської міської ради                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                            
                               сьомого скликання   від  18 жовтня  2019 року                                                                                                                                             
                                                                                                                                  

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

Код Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд



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

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 900000 900000 0 0

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 900000 900000

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

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

22090000 Державне мито 20000 20000

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

10000 10000

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

22130000

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

10000 10000

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

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

25000000 Власні надходження бюджетних установ 1220850 1220850

25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 1030850 1030850

25020000 Інші джерела власних надходжень бюдж. установ 190000 190000

30000000 Доходи від операцій з капіталом 1244800 0 1244800 1244800

31000000 Надходження від продажу основного капіталу  1044800 0 1044800 1044800

31030000
Кошти від відчудження майна, що належить АРК та майна, 
що перебуває в комунальній власності 1044800 1044800 1044800

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 200000
0

200000 200000

33010000 Кошти від продажу землі  200000 200000 200000

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 200000 200000 200000

50000000 Цільові фонди 20000 0 20000 0

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

Разом 119070650 114540000 4530650 2944800
40000000 Офіційні трансферти 57249518.89 57249518.89 0 0
41000000 Від органів державного управління 57249519 57249519 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 3854218.89 3854218.89 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

41054500

Субвенція з місцевого бюджету на будівництво 
мультифункціональних майданчиків для занять ігровими 
видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

749000 749000

ВСЬОГО 176320168.89 171789518.89 4530650 2944800

Секретар міської ради                                                                                                                 С.ОЛІЙНИК



Додаток 2

Разом у т.ч.бюджет 
розвитку

1 3 4 5 6

200000 28208876 -12718168.45 40927044.45 36118294.45
208000 28208876 -12718168.45 40927044.45 36118294.45
208100 28208876 12684786 15524090 10715340

208400 0 -25402954.45 25402954.45 25402954.45

600000 28208876 -12718168.45 40927044.45 36118294.45
602000 28208876 -12718168.45 40927044.45 36118294.45

602100 28208876 12684786 15524090 10715340

602400 0 -25402954.45 25402954.45 25402954.45

28208876 -12718168.45 40927044.45 36118294.45

Секретар міської ради                                                                                                                         С.ОЛІЙНИК

Всього за типом боргового зобов"язання 

Фінансування за активними операціями
Зміна обсягів бюджетних коштів  

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

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

На початок періоду

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Разом Загальний 
фонд

Фінансування Корюківського міського бюджету на 2019 рік

до рішення двадцять сьомої сесії                                       
Корюківської міської ради                                                   

сьомого скликання   від  18 жовтня 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"                                          

                  № 1-27/ VII

2

                     Спеціальний фонд

Загальне фінансування

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

На початок періоду



Додаток   3

    Розподіл видатків Корюківського міського бюджету на 2019 рік
(грн)

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

0100000 87438676.89 80772576.89 25922710 4198710 6466100 27021868 25336718 1685150 0 260000 25336718 114460544.89

0110000 87438676.89 80772576.89 25922710 4198710 6466100 27021868 25336718 1685150 0 260000 25336718 114460544.89

Х 0100 Х Державне управління 17487400 17487400 12093000 328600 0 1990500 1990500 0 0 0 1990500 19477900

0110150 0150 0111 15726400 15726400 11177100 328600 690000 690000 690000 16416400

0110160 0160 0111 1124200 1124200 915900 1124200

0110180 0180 0133 636800 636800 1300500 1300500 1300500 1937300
Х 1000 Х 14729656 14729656 8658000 2046550 0 1150850 200000 950850 0 0 200000 15880506

0111010 1010 0910 14729656 14729656 8658000 2046550 1150850 200000 950850 200000 15880506

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

0112111 2111 0726 630000 630000 630000

Х 3000 Х 7398618.89 7398618.89 5171710 133560 0 30000 30000 0 0 0 30000 7428618.89

0113192 3192 1030 120000 120000 120000

0113241 3241 1090 6964618.89 6964618.89 5171710 133560 30000 30000 30000 6994618.89

0113242 3242 1090 314000 314000 314000

Х 6000 Х 12179650 6012550 0 1690000 6167100 3628650 3628650 0 0 0 3628650 15808300

0116011 6011 6020 106800 106800 106800

0116013 6013 0620 436000 436000 80000 80000 80000 516000

0116020 6020 0620 6060300 6060300 6060300

0116030 6030 0620 5576550 5576550 1690000 3548650 3548650 3548650 9125200

Х 7000 Х 10297000 9998000 0 0 299000 19424368 19351568 72800 0 60000 19351568 29721368

0117130 7130 0421 200000 100000 100000 200000

0117310 7310 0443 1035190 1035190 1035190 1035190

0117321 7321 0443 7344 7344 7344 7344

0117350 7350 0443 620000 620000 620000 620000

Організація благоустрою населених пунктів

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

Надання дошкільної освіти

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

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

Житлово - комунальне господарство

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

Здійснення заходів із землеустрою

Разом

до рішення двадцять сьомої сесії  Корюківської міської ради                                                   
 сьомого скликання   від  18 жовтня 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"                                                                                                     

              № 1-27/ VII

оплата праці
Всього

Спеціальний фонд

Код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, найменування  бюджетної програми або напрямку  
видатків згідно з Типовою програамною класифікацією видатків т кредитування 

місцевих бюджетів

Інша діяльність у сфері державного управління

Охорона здоров’я

4

Корюківська міська рада (апарат)

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

селищної, сільської рад

Загальний фонд

у тому чмслі бюджет 
розвитку

            з   них

оплата праці комунальні послуги та 
енергоносії

          з    них

комунальні послуги 
та енергоносії

 видатки споживаннявидатки споживання Всього видатки розвиткувидатки розвитку

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Освіта

Корюківська міська рада (апарат)

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

Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації)

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Економічна діяльність

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

Будівництво освітніх установ та закладів

Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного 
господарства



0117362 7362 0490 5689542 5689542 5689542 5689542

0117363 7363 0490 2085462 2085462 2085462 2085462

0117367 7367 0490 7683900 7683900 7683900 7683900

0117412 7412 0451 199000 199000 199000

0117442 7442 0456 9720900 9720900 1943630 1943630 1943630 11664530

0117650 7650 0490 150000 150000 50000 50000 50000 200000

0117660 7660 0490 50000 50000 50000 50000

0117670 7670 0490 186500 186500 186500 186500

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

24466352 24466352 0 0 0 136000 136000 0 0 0 136000 24602352
0119110 9110 0180 3304300 3304300 3304300

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

0119800 9800 0180 163700 163700 136000 136000 136000 299700

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

Резервний фонд

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

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
чи права на неї

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

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

Інші субвенції з місцевого бюджету

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

Виконання інвестиційних проектів в рамках формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад  

(включаючи співфінансування)

Міжбюджетні трансферти

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 
та наслідків стихійного лиха

Реверсна дотація

Інша діяльність

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

Членські внески до асоціації органів місцевого 
самоврядування

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені 
Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Утримання та розвиток інших об’єктів  транспортної  
інфраструктури



0600000 71512673.55 71512673.55 45535050 6383750 0 18435826.45 18165826.45 270000 0 0 18165826.45 89948500

0610000 71512673.55 71512673.55 45535050 6383750 0 18435826.45 18165826.45 270000 0 0 18165826.45 89948500

Х 1000 Х 63222573.55 63222573.55 41312750 5773550 0 4893601.45 4715601.45 178000 0 0 4715601.45 68116175

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

0611020 1020 0921 49513023.55 49513023.55 32436000 4802100 2827601.45 2821601.45 6000 2821601.45 52340625

0611090 1090 0960 3045200 3045200 1759900 280330 28000 27000 1000 27000 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 1845000 1845000 1845000 2088000

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 1599100 1599100 0 0 0 1599100 3035100

0615011 5011 0810 212000 212000 212000

0615012 5012 0810 58000 58000 58000

0615031 5031 0810 1166000 1166000 809000 34000 34000 34000 1200000

0615045 5045 0810 1565100 1565100 1565100 1565100

Х 7000 Х 0 0 0 0 0 11521125 11521125 0 0 0 11521125 11521125

0617321 7321 0443 7818379.1 7818379.1 7818379.1 7818379.1

0617325 7325 0443 797925 797925 797925 797925

0617361 7361 0490 2269820.9 2269820.9 2269820.9 2269820.9

0617363 7363 0490 635000 635000 635000 635000

158951350.44 152285250.44 71457760 10582460 6466100 45457694.45 43502544.45 1955150 0 260000 43502544.45 204409044.89

Секретар міської ради С.ОЛІЙНИК

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

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту

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

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

Будівництво споруд, установ та закладівфізичної культури 
та спорту

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 
міської ради

Надання дошкільної освіти

Освіта

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 
міської ради

Всього   видатків       

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Інші програми та заходи у сфері освіти

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

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Фізична культура і спорт

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

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту

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

Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять 
ігровими видами спорту

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



Додаток   4

(грн)

Всього
У т.ч. 

бюджет 
розвитку

Всього
У т.ч. 

бюджет 
розвитку

Всього
У т.ч. 

бюджет 
розвитку

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

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

0118831 8831 1060
Надання довгострокових 
кредитів індивідуальним 

забудовникам на селі
120000 17420 137420 120000 17420 137420

0118832 8832 1060

Повернення довгострокових 
кредитів, наданих 

індивідуальним забудовникам 
на селі

-17420 -17420

0 -17420 -17420

Всього 120000 137420 -17420 -17420 120000 120000

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видаткв та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Спеціальний фонд 
Загальний 

фонд 
Загальний 

фонд 

до рішення двадцять сьомої сесії                         
Корюківської міської ради сьомого скликання               

 від  18 жовтня 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"                                 

№ 1-27/VII

Кредитування Корюківського міського бюджету в 2019 році

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування 
бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з 
Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
 кредитування місцевих бюджетів 

Надання кредитів Повернення кредитів 

Секретар міської ради                                                                                                                                   С.ОЛІЙНИК

Спеціальний фонд 

Разом Разом Загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

Кредитування -всього

Разом 



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

Субвенція з місцевого 
бюджету на будівництво 
мультифункціональних 
майданчиків для занять 
ігровими видами спорту 

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 41054500 0119110 0119410 0119770 0119800 0119800
Державний бюджет 0 3304300 163700 136000

25100000000
Обласний бюджет 

Чернігівської області
511450 131200 359151 40000 563774 749000 2354575 519627

25309200000
Корюківський районний 

бюджет 
1342748.89 1342749 11624700 8754025

25309510000
Олександрівський сільський 

бюджет
34870 34870 100000

25309511000
Охрамієвицький сільский 

бюджет
50900 50900

25309512000
Перелюбський сільський 

бюджет
36200 36200

25309515000
Рибинський сільський 

бюджет
17435 17435

25309516000
Савинківський сільський 

бюджет
17490 17490

25507000000

Корюківський міський 
бюджет

3940000 0

ВСЬОГО: 3940000 511450 131200 359151 1539643.89 563774 749000 3854218.89 3304300 11624700 9373652 163700 136000

Секретар міської ради                                                                                                                        С.ОЛІЙНИК

                Міжбюджетні трансферти  міського бюджету на 2019 рік

Трансферти іншим бюджетам

СубвенціїСубвенції

загальний фонд

Трансферти з інших бюджетів

Усього

до рішення двадцять сьомої сесії  Корюківської міської ради                                                   
                          сьомого скликання   від  18 жовтня  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"                                                                                                     
                            № 1-27/ VII

Код

Дотація на:
Дотація

Найменування бюджету - 
одержувача/ надавача 

трансферту

загальний фонд



Додаток   5

(грн)

3604000

519627

20378725

100000

0

0

0

0

0

24602352

до рішення двадцять сьомої сесії  Корюківської міської ради                                                   
                          сьомого скликання   від  18 жовтня  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"                                                                                                     
                            № 1-27/ VII

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 25200718

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 690000

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 
управління Капітальні видатки 1300500

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 200000

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 80000

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 
пунктів Капітальні видатки 3548650

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 вуличного 
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 580000 580000 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) 1580000

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально - економічного розвитку 
територій (включаючи 
співфінансування) Капітальні видатки 260500

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 7683900 7683900 100

0117442 7442 0456
Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури Капітальні видатки 1943630

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 186500

до рішення двадцять сьомої  сесії Корюківської міської ради               
сьомого скликання від  18 жовтня 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"                                                                                                                  
                                     № 1-27/ VII

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



0600000
Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту Корюківської міської ради 18165826.45

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 7000

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т.ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами Капітальні видатки 2821601.45

0611090 1090 0960

Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми Капітальні видатки 27000

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 1845000

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

0615045 5045 0810

Будівництво мультифункціональних 
майданчиків для занять ігровими 

видами спорту

Будівництво мультифункціонального майданчика для 
занять ігровими видами спорту на території 

Корюківської ЗОШ І-ІІІст. №1 по вул. Шевченка, 54, 
м.Корюківка, Чернігівської області 2019 1565100 1565100 100

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 7325179.10

0617321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 
закладів 

Реконструкція приміщення Забарівської ЗОШ І-ІІ ст.з 
улаштуванням внутрішніх туалетів 2019 493200 493200 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 797925 797925 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 2269820.90

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: 43366544.45

Секретар міської ради                                                                                                              С.ОЛІЙНИК



усього
у тому чисді 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8
0100000 Корюківська міська рада (апарат) 33038550 24444350 8594200 7915280

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 1415500 460000 955500 955500

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

"Програма придбання в міську комунальну власність 
Корюківської міської територіальної громади земельних 
ділянок та інших об’єктів нерухомого майна на 2019 рік"

Рішення двадцять п’ятої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
19.07.2019 355000 10000 345000 345000

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 120000 120000

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 24000 24000

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 516000 436000 80000 80000

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 6060300 6060300

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 169500 169500

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 7812800 4414150 3398650 3398650

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 235500 85500 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 907400 907400

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 11664530 9720900 1943630 1943630

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 156000 156000 156000

0117671 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 "БЛАГОУСТРІЙ")

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2018 30500 30500 30500

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 141700 123700 18000 18000

                                                                                                                                                                     (грн.)

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

Додаток 7

Код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

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

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

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

регіональну прогаму
Усього Загальний фонд

до рішення двадцять сьомої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання                 від  
18 жовтня 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"                                                                                                                         № 1-27 

Спеціальний фонд



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 78000 20000 58000 58000

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 на 2019 рік

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

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

РАЗОМ 33038550 24444350 8594200 7915280

               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 сьома сесія сьомого скликання) 

 

 

18 жовтня 2019 року                      м. Корюківка                                   № 2-27/VII 

 

Про внесення змін 

до міських Програм 

 

 Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 16  жовтня 

2019 року № 401, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

міста, з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту, керуючись 

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

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки 9 державної пожежно-

рятувальної частини (м.Корюківка) 2 державного пожежно-рятувального загону 

У ДСНС України у Чернігівській області на покращення матеріально-

технічного стану на 2019 рік, затвердженої рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про 

затвердження міських Програм», а саме: 

1.1. В пункті 8 паспорту Програми «Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, всього» цифру «101700 грн.» замінити на 

«141700 грн.». 

1.2. Пункт 4 розділу 1 «Загальні положення» викласти у новій редакції: 

«Крім того, постала нагальна необхідність у створенні запасу паливно-

мастильних матеріалів для проведення рятувальних робіт та гасіння пожеж, у 

придбанні форменного одягу, касок пожежних, засобів малої механізації та 

потребують оновлення засоби індивідуального захисту органів дихання». 

1.3. Розділ 3 «Основні завдання Програми» викласти у новій редакції: 

«Завданням Програми є виділення коштів з бюджету Корюківської міської ради 

державному бюджету для здійснення заходів щодо придбання для Підрозділу 

мотопомпи, повнолицьових масок, касок пожежних, костюмів літніх 



повсякденних робочих та курток зимових повсякденних робочих, закупівлі 

паливно-мастильних матеріалів для реагування на пожежі та надзвичайні 

ситуації». 

1.4. Додаток 1 до Програми «Напрями діяльності та заходи Програми» 

викласти в новій редакції. 

 

      2. Внести зміни до цільової Програми «Управління майном міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади на 2018-

2020 роки», затвердженої рішенням тринадцятої  сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 05 березня  2018 року «Про затвердження цільової 

Програми «Управління майном міської комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади на 2018-2020 роки», а саме: 

   2.1. В пункті 8 паспорту Програми «Загальний орієнтовний обсяг 

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

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

замінити на «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, 4 270 000 грн., в тому числі 2018 рік – 730 000 грн., 2019 рік – 2 940 

000 грн., 2020 рік – 600 000 грн.». 

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

замінити цифрами «4 270 000 грн.» 

 2.3. У додатку до цільової Програми «Перелік заходів «Програми 

управління майном міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади на 2018-2020 роки» у пункті «Оплата послуг з 

підключення електрообладнання до мереж електро- та теплопостачання 2019 

рік» розділу ІІ «Управління майном міської комунальної власності» цифри 

«200,0» замінити на «320,0». 

 

 3. Внести зміни до Програми ««Шкільний автобус» на 2017-2020 роки», 

затвердженої рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 22 лютого 2017 року «Про затвердження міської Програми 

««Шкільний автобус» на 2017-2020 роки», а саме: 

3.1. У п.7 паспорту Програми «Загальний орієнтовний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:» та  п. 8   

паспорту Програми «кошти міського бюджету та інші джерела фінансування  

не заборонені законодавством» цифри «7384,0 тис. грн.» замінити на            

«9489,0 тис. грн.».  

3.2. Розділ «Розрахунки фінансових витрат по Програмі ««Шкільний 

автобус» на 2017 – 2020 роки»  викласти у новій редакції, що додається. 

3.3. Додаток 3 до Програми «Основні заходи міської програми ««Шкільний 

автобус» на 2017 – 2020 роки» викласти у новій редакції, що додається. 

 

4. Внести зміни до Програми «Фінансової підтримки громадських 

організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення 

на 2018-2020 роки», затвердженої рішенням дванадцятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2017 року «Про затвердження 



Програми «Фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів, 

учасників війни та інших категорій населення на 2018-2020 роки»», а саме: 

4.1. У п.8 паспорту Програми «Загальний орієнтовний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього 2019 рік» цифри «100,0 

тис.грн.» замінити на «120,0 тис.грн.». 

4.2. У пункті 2 розділу 7 «Ресурсне забезпечення Програми «Фінансова 

підтримка громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та 

інших категорій населення» на 2018-2020 роки» цифри «290 тис.грн.» замінити 

на «310 тис.грн.» 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань власності, бюджету соціально - економічного та 

культурного розвитку міста, з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та 

регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                               Р. АХМЕДОВ 

 

 

 



                                                                                                                                                          Додаток 1  

до Програми фінансової підтримки 9 державної 

пожежно-рятувальної частини (м.Корюківка) 

2 державного пожежно-рятувального загону 

ДСНСУкраїни у Чернігівській області на 

покращення матеріально-технічного стану  

на 2019 рік 

 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 

 

 

Секретар міської ради                                                                                          С.ОЛІЙНИК 

з/п 
Назва напрямку 

діяльності 

Перелік заходів 

Програми 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(грн.) 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

Строк 

виконанн

я 

Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Підвищення рівня 

оперативної готовності 

щодо гасіння пожеж та 

здатності до проведення 

аварійно-рятувальних і 

інших невідкладних 

робіт Підрозділом 

Закупівля: 

- мотопомпи; 

- 12 повнолицьових 

масок; 

- 10 комплектів 

костюму літнього 

повсякденного 

робочого; 

- 5 курток зимових 

повсякденних 

робочих; 

- 7 касок пожежних; 

- паливно-мастильних 

матеріалів. 

 

1 8000,00 грн. 

 

42 000,00 грн. 

 

 

11 000,00 грн. 

 

 

9 000,00 грн. 

 

21 700,00 грн. 

 

40 000,00 грн. 

Корюківська 

міська рада 

Міський 

бюджет 

 

 

 

2019 рік 

 

Покращення оперативності 

та злагодженості дій при 

гасінні пожеж Підрозділом, 

розширення можливості 

Підрозділу щодо проведення 

аварійно-рятувальних і інших 

невідкладних робіт. 

 Разом 141700,00 грн.  



Розрахунки фінансових витрат  по Програмі «Шкільний автобус» на 2017-2020 роки 

 

До п.3  

Паливно-мастильні матеріали  

2017 р.  – 630 тис. грн. 

2018 р. -  750 тис. грн. 

2019 р. – 905 тис. грн. 

2020 р. – 900 тис. грн. 

Всього :  3080 тис. грн. 

До п. 5 

1. Страхування транспортних засобів – 1540 х 8 автобусів = 12320 тис. 

2. Страхування водіїв – 222,5 х 8 = 1780 грн. 

3. Проведення ОТК ТЗ – 600 х 8 = 4800 грн. 

4. Витрати на проведення перед рейсового  медичного огляду водіїв 5100 грн.  

5. Витрати на запчастини до ТЗ та проведення послуг з ремонту – 100 тис.  

Всього: 124 тис. грн. (2017 рік) 

2018 р. -  140 тис. грн. 

2019 р. – 160 тис. грн. 

2020 р. – 180 тис. грн. 

 

 

Секретар міської ради                                                                                          С.ОЛІЙНИК  

 



 

Додаток  3  

до Програми 
 

Основні заходи міської Програми «Шкільний автобус»  

на 2017-2020 роки 
№ 

з/п 

Зміст заходу Джерела  

фінансування 

Прогнозован

ий 

 обсяг 

фінансових 

 ресурсів для 

 виконання 

 завдання, 

 тис. грн.  

Виконавці Термін  

виконанн

я 

Строк виконання 

(тис. грн.) 

2017 2018 2019 2020 

1 Здійснення розподілу 

транспортних 

 засобів між навчальними 

закладами відповідно до 

потреб підвозу у громаді 

Без 

фінансування 

- Відділ освіти, 

культури, молоді 

та спорту 

Корюківської 

міської ради 

щороку   -   

2 Закріплення  за 

загальноосвітніми 

навчальними закладами 

територій  обслуговування 

з урахуванням потреби в 

організації перевезення 

учнів та педагогічних 

працівників у сільській 

місцевості 

Без 

фінансування 

- Міська рада щороку  -   

3 При формуванні міського 

бюджету на 2017 та 

наступні роки передбачати 

фінансування видатків на 

виконання заходів 

необхідних для 

забезпечення пально-

мастильними  матеріалами 

За рахунок 

коштів 

міського 

бюджету 

3185,0 Відділ освіти, 

культури, молоді 

та спорту 

Корюківської 

міської ради 

Щороку 630 750 905 900 



транспортних засобів 

 

 

4 Створення відповідних 

місць для розміщення 

транспорту (особливо в 

зимовий час) 

Без 

фінансування 

- Відділ освіти, 

культури, молоді 

та спорту 

Корюківської 

міської ради 

щороку - -  - 

5 Забезпечення контролю за 

безпекою перевезення 

учнів та організація 

безпечної експлуатації 

транспортних засобів 

За рахунок 

коштів 

міського 

бюджету 

604,0 Корюківське 

відділення поліції 

Менського відділу 

поліції ГУНП  

України в 

Чернігівській 

області 

щороку 124 140 160 180 

6 Придбання Відділом 

освіти автобусів для 

навчальних закладів  

За рахунок 

коштів 

міського 

бюджету та 

інших джерел 

фінансування, 

не 

заборонених 

законодавство

м 

5700,0 Відділ освіти, 

культури, молоді 

та спорту 

Корюківської 

міської ради 

щороку - 1700 2000 2000 

 Усього за Програмою  9489,0   754 2590 3065 3080 

 

 

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 сьома сесія сьомого скликання) 

 

 

18 жовтня 2019 року                      м. Корюківка                                   № 3-27/VII 

 

Про внесення змін до рішення п’ятої 

сесії сьомого скликання  від 30 березня 2017 року 

«Про затвердження Положення про 

цільовий фонд Корюківської міської ради» 
 

 Враховуючи рекомендації постійних комісій  міської ради з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста, 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 п’ятої сесії сьомого скликання  від            

30 березня 2017 року «Про затвердження Положення про цільовий фонд 

Корюківської міської ради», а саме: 

1.1. Доповнити пункт 2 Положення підпунктом 2.6.2. наступного змісту: 

«2.6.2. Внески фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних 

осіб, які виявили бажання приєднатися до вуличного водогону в                                

м. Корюківка вул. Вокзальна, збудованого комунальним підприємством 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, у розмірі співвідношення 

вартості основних фондів, які прийняті в експлуатацію, до кількості планових 

підключень споживачів (6657,23 грн.) з урахуванням 50% суми сукупного 

індексу інфляції за період з наступного місяця після введення об’єкта в 

експлуатацію по місяць, що передує зверненню на підключення до вуличного 

водогону». 

1.2. Підпункт 3.2.8. викласти в новій редакції, а саме: 

         «3.2.8. Кошти, визначені в пункті 2.6., 2.6.1., 2.6.2. спрямовуються на 

розвиток інженерної інфраструктури Корюківської міської ради». 

  1.3. Пункт 4.2. розділу 4 «Порядок управління коштами» викласти в новій 

редакції: «Касові видатки здійснюються в межах надходження коштів на 



рахунок по КПКВК МБ 0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових 

фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, 

утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади». 

        

  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської 

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

розвитку міста, 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 сьома сесія сьомого скликання)  

 

 

18  жовтня 2019 року                    м. Корюківка                                 № 4-27/VIІ 
 

Про прийняття майна  

у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади 

 

У зв’язку з придбанням транспортного засобу за кошти субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад, розглянувши рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 25 вересня 2019 року № 387 та від 16 жовтня 

2019 року № 410 «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. прибудинкову територію (тверде покриття) площею 600 кв.м., що 

знаходиться за адресою: пров. Бульварний, 8а, м. Корюківка загальною 

вартістю 189984,34 грн. (сто вісімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят 

чотири гривні 34 копійки), в тому числі 188109,34 грн - вартість території, 

1875,00 грн - послуги з проведення незалежної оцінки, без врахування ПДВ. 

 

1.2.  гідротехнічну споруду, що знаходиться за адресою: вул. Дудка 

м. Корюківка загальною вартістю 154 388,48 грн. (сто п’ятдесят чотири тисячі 

триста вісімдесят вісім гривень 48 копійок), в тому числі 150 768,48 грн - 

вартість споруди, 3620,00 грн - послуги з проведення незалежної оцінки, без 

врахування ПДВ. 

 



 1.3.  трактор ХТЗ-150К-09.172.00,  реєстраційний номер 31598СВ, з 

відвалом снігоочисним, 2019 року випуску, загальною вартістю 1 580 000,00 

(один мільйон п’ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок). 

 

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

на баланс Корюківської міської ради майно зазначене в 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 сьома сесія сьомого скликання)  

 

 

18  жовтня 2019 року                    м. Корюківка                                  №  5-27/VIІ 
 

Про передачу майна  

міської комунальної власності 

 
 

Розглянувши звернення Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 02.09.2019 року №01-11/642, від 17.10.2019 року 

№09-14/797, лист КП «Благоустрій» від 01.10.2019 року №195, КП «Убідьське» 

від 09.09.2019 року №100, 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. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс, до статутного 

капіталу, в господарське відання комунальному підприємству «Благоустрій»  

Корюківської міської ради нерухоме майно, розміщене за адресою: 

вул.Шевченка, 87, м.Корюківка, Чернігівська область, а саме: 

 
№ 

з/п 

Найменування Інвентарний 

номер 

Первісна 

вартість, грн 

Балансова 

вартість, грн 

1 Нежитлова будівля 101310048 97783,00 0,00 

2 Нежитлова будівля Г-1, гараж,  34,8 кв.м. 101310049 10550,00 0,00 

 Нежитлова будівля Г-1-1, гараж, 35,55 

кв.м. 

101310050 23773,00 1062,40 

 Приміщення котельні, 10,35 кв.м. 101310065 100765,00 82285,00 

 Паркан бетонний, ( 24 секції), 16 м.п. 11181038 3722,00 1861,00 

 Разом  236593,00 85208,40 

 

2. Передати з балансу Корюківської міської ради  на баланс  

комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради 

матеріальні цінності, на загальну суму 346849,44 грн., в тому числі: 

 



№ 

з/п 

Найменування Одиниця 

виміру 

Кількість  Ціна, 

грн 

Сума, грн 

1 Світильник світлодіодний LED-ST-20-1 шт 4 4740,00 18960,00 

2 Світильник світлодіодний LED-ST-

2*64-5 

шт 47 3770,00 177190,00 

3 Затискач ЗОИ 16-70/1,5-10 ІЕК шт 300 69,36 20808,00 

4 Кабель СИП-4  2*25 м 6070 21,192 128635,44 

5 Стілець Престиж ІІ шт 1 1256,0 1256,0 

 Разом  6422  346849,44 

 

3. Передати з балансу Корюківської міської ради  на баланс  

комунальному підприємству «Убідьське» Корюківської міської ради комп’ютер 

в комплекті, інвентарний номер 101460145, 2006 року введення в експлуатацію, 

балансовою (первісною) вартістю 4686,00 грн. 

 

 4. Передати в користування Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради мікроавтобус ГАЗ 32213 3ПАХ 12ДВ, реєстраційний 

номер СВ4667ВІ, 2006 року введення в експлуатацію, шасі 

№Х96632213060505460, що був у користуванні Сядринської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

 5. Припинити право оперативного управління та передати з балансу 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради на баланс 

Корюківської міської ради господарський сарай за адресою: м.Корюківка, 

вул. Бульварна, 13, інвентарний номер 101310094, первісною балансовою 

вартістю 6939,00 грн. (шість тисяч дев’ятсот тридцять дев’ять гривень 00 

копійок). 

 

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

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

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

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

прийняття – передачу майна вказаного в рішенні, відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять сьома сесія сьомого скликання)  

 

 

18 жовтня 2019 року                      м. Корюківка                                   № 6 - 27/VIІ 

 

Про надання дозволу на списання майна  

міської комунальної власності 
 
 

Розглянувши звернення Центру надання соціальних послуг від  

01.10.2019 року №01-06/723, 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 Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради 

дозвіл на списання з балансу матеріальних активів в кількості 12 одиниць, 

згідно додатку 1 до рішення. 

 

2. Центру надання соціальних послуг (Єрмоленко Т.О.), 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 

 

 

 



Додаток 1  

до рішення двадцять сьомої сесії  

Корюківської міської ради сьомого кликання 

від 18 жовтня 2019 року № 6-27/VII 

 

 

Перелік 

майна, яке перебуває на бухгалтерському обліку в Центрі надання соціальних 

послуг Корюківської міської ради і підлягає списанню  
 

№ 

п/п 

Назва  інвентарного 

об’єкта 

Рік 

випуску 

Інвентарний 

номер 

Балансова 

(первісна) 
вартість, 

грн. 

Сума 

нарахованого 
зносу, 

грн. 

Балансова 

(залишкова) 
вартість, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Велосипед 2008 101540001 690,00 690,00 0,00 

2 Велосипед 2008 101540009 690,00 690,00 0,00 

3 Велосипед 2009 101540014 798,00 798,00 0,00 

4 Велосипед 2009 101540015 798,00 798,00 0,00 

5 Велосипед 2009 101540016 798,00 798,00 0,00 

6 Велосипед 2009 101540026 798,00 798,00 0,00 

7 Велосипед 2014 101540033 830,00 594,00 236,00 

8 Велосипед 2014 101540034 830,00 594,00 236,00 

9 Велосипед 2014 101540041 830,00 594,00 236,00 

10 Велосипед 2014 101540043 830,00 594,00 236,00 

11 Велосипед 2014 101540046 1650,00 990,00 660,00 

12 Велосипед 2014 101540056 990,00 990,00 0,00 

 РАЗОМ   10532,00 8928,00 1604,00 

 

  

 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 сьома сесія сьомого скликання)  

 

 

18 жовтня 2019 року                      м. Корюківка                                   № 7-27/VIІ 

 

Про встановлення викупної ціни  

земельних ділянок, інших об’єктів  

нерухомого майна, що на них розміщені,  

які перебувають у приватній власності  

фізичних осіб для суспільних потреб 
 
 

Розглянувши звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, що є 

власністю гр. Вечерської Тетяни Вікторівни та знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., м.Корюківка, вул.Шевченка, 160;  звіт з експертної грошової 

оцінки земельної ділянки, що є власністю гр. Вечерського Володимира 

Михайловича та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м.Корюківка, 

вул. В.Інтернаціоналістів, 1; звіт про оцінку нерухомого майна: житлового 

будинку площею 41,4 кв.м. з надвірними будівлями, які знаходяться за 

адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 160, виконані 

приватним підприємством «Десна-Експерт-М», на виконання рішення двадцять 

п’ятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 19 липня 2019 

року №3-25/VII «Про викуп земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого 

майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності фізичних 

осіб для суспільних потреб», враховуючи Протокол проведення переговорів  

щодо умов викупу земельних ділянок та житлового будинку з надвірними 

будівлями від 03.09.2019 року, рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища та з питань 

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

відповідно до Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших 

об’єктів нерухомого майна, що на них розміщенні, які перебувають у приватній 

власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», 

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

Україні»,   
 

міська рада вирішила: 
 



1. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, 

що є власністю гр. Вечерської Тетяни Вікторівни та знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., м.Корюківка, вул.Шевченка, 160, на праві приватної 

власності згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

№78080089, сформованого 13.01.2017 державним реєстратором Корюківської 

районної державної адміністрації на підставі рішення одинадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 29.11.2016 «Про 

приватизацію земельних ділянок». Кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1413, площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Звітом з експертної грошової оцінки земельної ділянки встановлена ринкова 

вартість земельної ділянки в розмірі 60 500, 00 грн. (шістдесят тисяч п’ятсот 

гривень 00 коп.) без урахування ПДВ. 

1.1. Затвердити розмір викупної ціни земельної ділянки, вказаної в п. 1 

цього рішення, у сумі 60 500, 00 грн. (шістдесят тисяч п’ятсот гривень 00 

коп.)без урахування ПДВ. 

 

2. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, 

що є власністю гр. Вечерського Володимира Михайловича та знаходиться за 

адресою: Чернігівська обл., м.Корюківка, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 1, на 

праві приватної власності згідно витягу з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно №78081153, сформованого 13.01.2017 державним 

реєстратором Корюківської районної державної адміністрації на підставі 

рішення одинадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

29.11.2016 «Про приватизацію земельних ділянок». Кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:002:1604, площею 0,0770 га, для ведення 

особистого селянського господарства. Звітом з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки встановлена ринкова вартість земельної ділянки в розмірі 

26 611,00 грн. (двадцять шість тисяч шістсот одинадцять гривень 00 коп.) без 

урахування ПДВ. 

2.1. Затвердити розмір викупної ціни земельної ділянки, вказаної в п. 2 

цього рішення, у сумі 26 611,00 грн. (двадцять шість тисяч шістсот одинадцять 

гривень 00 коп.) без урахування ПДВ. 

 

3. Взяти до відома звіт про оцінку нерухомого майна: житлового будинку 

площею 41,4 кв.м. з надвірними будівлями, які знаходяться за адресою: 

Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 160 і є власністю гр. 

Вечерської Тетяни Вікторівни на праві приватної власності згідно витягу з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності за №14515549, сформованого 12.12.2013 нотаріусом Корюківської 

районної державної нотаріальної контори на підставі свідоцтва про право на 

спадщину від 12.12.2013 № 1516, виданого Корюківською районною 

державною нотаріальною конторою. Звітом про оцінку нерухомого майна 

встановлена ринкова вартість об’єкта в розмірі 235 649,00 грн. (двісті тридцять 

п’ять тисяч шістсот сорок дев’ять гривень 00 коп.) без урахування ПДВ. 



3.1. Затвердити розмір викупної ціни житлового будинку з надвірними 

будівлями, а саме: житловий будинок А-1-дерев’яний житловою площею 19,1 

кв.м., надвірні будівлі: Б-1- сарай дощатий, які розташовані за адресою: 

Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Шевченка, 

будинок 160, вказаного в п. 3 цього рішення, у сумі 235 649,00 грн. (двісті 

тридцять п’ять тисяч шістсот сорок дев’ять гривень 00 коп.) без урахування 

ПДВ. 

 

4. Юридичному відділу (Яковець С.М.) підготувати проекти договорів 

купівлі-продажу зазначених у рішення об’єктів та документи необхідні для 

укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу. 

 

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 сьома сесія сьомого скликання)  

 

 

18 жовтня 2019 року                         м. Корюківка                                   № 8-27/VII 

 

Про найменування нових  

вулиць в місті Корюківка  

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради  

№ 403 від 16.10.2019 року «Про найменування нових вулиць в м. Корюківка», 

Протокол засідання Комісії з питань найменування /перейменування об’єктів 

топоніміки в населених пунктах Корюківської міської ради № 1 від 27 вересня 

2019 року, Протокол громадського обговорення під час розгляду питань про 

найменування вулиць, які запроектовані на перетині вул. Шевченка та           

вул. Польова в м. Корюківка від 27 вересня 2019 року, відповідно до рішення 

двадцять четвертої сесії Корюківської міської ради  сьомого скликання                    

№ 9-24/VII від 30 травня 2019 року «Про затвердження порядку найменування 

та перейменування вулиць, провулків, майданів, скверів та інших об’єктів на 

території населених пунктів Корюківської міської ради», схеми розташування 

проектних вулиць для найменування об’єктів топоніміки (додається), 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища та керуючись ст. 26, 37 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                                 

 

міська рада вирішила : 

 

1. Присвоїти, з урахуванням детального плану території орієнтовною 

площею 14,0 га розташованої в межах міста Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області, найменування новим (запроектованим) вулицям у місті 

Корюківка: 

1) Вулиця Проектна 1 – вулиця Омеляна Каруки; 

2) Вулиця Проектна 2 – вулиця Захисників України; 

3) Вулиця Проектна 3 – вулиця Олексія Гавриленка; 

4) Вулиця Проектна 4 – вулиця Левка Лук’яненка; 



5) Вулиця Проектна 5 – вважати продовженням існуючої вулиці Польова. 

 

2. Повідомити Чернігівську філію державного підприємства «Національні 

інформаційні системи» та інші уповноважені органи про дане рішення. 

 

3. Внести зміни в рішення двадцять четвертої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання №10-24/VIІ від 30 травня 2019 року «Про 

затвердження переліку вулиць та провулків в населених пунктах Корюківської 

міської ради» затвердивши Перелік вулиць та провулків в населених пунктах 

Корюківської міської ради в новій редакції, що додається. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

рішенням двадцять сьомої сесії  

Корюківської міської ради  

сьомого скликання  

від 18 жовтня 2019 року  

№ 8-27/VIІ 

  

 

Перелік вулиць та провулків в населених пунктах Корюківської міської ради 

 

1. Місто Корюківка: 

вул. Бібліотечна; вул. Мирна; вул. Б.Хмельницького; 

вул. Братчикова; вул. Миру; вул. Червонохутірська; 

вул. Бульварна; вул. Мічуріна; вул. Чернігівська; 

вул. Весняна; вул. Молодіжна; вул. Чехова 

вул. Вишнева; вул. Набережна; вул. Чкалова; 

вул. Вознесенська; вул. Незалежності; вул. Шевченка; 

вул. Воїнів 

Інтернаціоналістів; 

вул. Нова; вул. Шкільна; 

вул. Вокзальна; вул. Новоселівка; вул. 40 років Перемоги; 

вул. Гагаріна; вул. Озерна; вул. 8-го Березня; 

вул. Гоголя; вул. Олексія Гавриленка; пров. Бібліотечний; 

вул. Дачна; вул. Омеляна Каруки; пров. Вокзальний; 

вул. Олександра Довженка; вул. Осіння; пров. Гагаріна; 

вул. Дружби; вул. Паркова; пров. Дачний; 

вул. Дружби; вул. Партизанська; пров. Дудка; 

вул. Дудка; вул. Патріотів; пров. Зарічний; 

вул. Енергетична; вул. Передзаводська; пров. Індустріальний; 

вул. Європейська; вул. Перемоги; пров. Г.Костюк ; 

вул. Єсеніна; вул. Першотравнева; пров. Корнієвського; 

вул. Василя Журби; вул. Піщана; пров. 1-й Лесі Українки; 

вул. Заводська; вул. Поліська; пров. 2-й Лесі Українки; 

вул. Зарічна; вул. Польова; пров. 3-й Лесі Українки; 

вул. Захисників України; вул. Прорізна; пров. Мічуріна; 

вул. Зелена; вул. Пушкіна; пров. 1-й Перемоги; 

вул. Земська; вул. Робітнича пров. 2-й Перемоги; 

вул. Індустріальна; вул. Ринкова; пров. Пушкіна; 

вул. Калинова; вул. Гетьмана Сагайдачного; пров. 1-й Садовий; 

вул. Каштанова; вул. Садова; пров. 2-й Садовий; 

вул. Корнієвського; вул. Свободи; пров. Свободи; 

вул. З.Космодем’янської; вул. Сіверська; пров. Сіверський; 

вул. Г.Костюк; вул. Слов’янська; пров. Стржалковського; 

вул. Кошового; вул. Соборна; пров. Суворова; 

вул. Левка Лук’яненка; вул. Сонячна; пров. Франка; 

вул. Лермонтова; вул. Спортивна; пров. 1-й Шевченка; 

вул. Лесі Українки; вул. Стржалковського; пров. 2-й Шевченка; 

вул. Лісова; вул. Суворова; пров. Шкільний. 

вул. Лугова; вул. В.Ткаченко; пров. Сіверський; 

вул. Малинова; вул. Українська;  

вул. Маяковського; вул. Франка;  

 

 



2. Село Трудовик: 

вул. Вербова; вул. Трудова; пров. Толстого; 

вул. Толстого; вул. Чернишевського; пров. Трудовий. 

 

3. Село Лебіддя: 

вул. Стародубська.   

 

4. Село Бреч: 
вул. Зарічна; вул. Петра Лісового;  

вул. Молодіжна; вул. Шкільна.  

 

5. Село Гуринівка: 

вул. Робоча   

 

6. Село Лубенець: 

вул. Тосенка; вул. Шевченка.  

 

7. Село Ховдіївка 

вул. Слобідська.   

 

8. Село Нова Гуринівка: 

вул. Поліська.   

 

9. Село Озереди: 

вул. Гагаріна; вул. Садова  

 

10. Село Буда: 

вул. Лісна вул. Центральна; пров. Тихий. 

вул. Садова; пров. Лісний;  

 

11. Село Шишка: 

вул. Зарічна; вул. Зелена; вул. Піщана. 

 

12. Село Соснівка: 

вул. Магістральна; вул. Поштова; вул. Шкільна. 

 

13. Село Маховики: 

вул. Гагаріна; вул. Кузьминського; вул. Шосейна. 

 

14. Село Петрова Слобода: 

вул. Зарічна; вул. Першотравнева; пров. Слобідський. 

вул. Незалежності; вул. Слобідська;  

 

15. Село Забарівка: 

вул. Гагаріна.   

 

16. Село Воловики: 

вул. Вокзальна; вул. Лугова; вул. Шкільна. 

вул. Зарічна; вул. Польова;  

 

17. Село Кирилівка: 

вул. Садова.   



 

18. Село Нова Буда: 

вул. Лісова.   

 

19. Село Наумівка: 

вул. Бородавка; вул. Партизанська; вул. Стрільця; 

вул. Корня; вул. Пекельного вул. Шевченка. 

вул. Лучка; вул. Польова;  

вул. Орловського; вул. Садова;  

 

20. Село Андроники: 

вул. Центральна   

 

21. Село Високе: 

вул. Лісова   

 

22. Село Переділ: 

вул. Польова; вул. Центральна.  

 

23. Село Турівка: 

вул. Лісова; вул. Польова;  

вул. Миру; вул. Шевченка.  

 

24. Село Спичувате* 

 

25. Село Рейментарівка: 

вул. Лісова; вул. Туніка; вул. Шевченка. 

 

26. Селище Довга Гребля: 

вул. Центральна.   

 

27. Село Олійники: 

вул. Центральна.   

 

28. Село Заляддя: 

вул. Центральна.   

 

29. Село Гутище: 

вул. Центральна.   

   

30. Село Богдалівка* 

 

31. Село Сядрине: 

вул. Генерала Білого; вул. Зелена; вул. Робоча; 

вул. Довженка; вул. Молодіжна; вул. Шевченка. 

вул. Заводська; вул. Пушкіна;  

 

32. Село Тельне: 

вул. Мирна; вул. Шевченка.  

 

 



33. Село Самотуги: 

вул. Першотравнева; вул. Убідьська.  

 

34. Село Будище: 

вул. Лісова.   

35. Село Тютюнниця: 

вул. Б.Хмельницького; вул. Миколи Лущика; вул. Шкільна. 

вул. Лугова; вул. Перемоги;  

 

36. Село Костючки: 

вул. Гагаріна; вул. Лісова;  

вул. Лесі Українки; вул. Кошового.  

 

37. Село Кугуки: 

вул. Дачна.   

 

38. Село Самсонівка: 

вул. Зелена.   

 

39. Село Сахутівка: 

вул. Десняка; вул. Молодіжна; вул. Шевченка. 

вул. Матросова; вул. Незалежності;  

 

40. Село Хотіївка: 

вул. Довженка; вул. Садова.  

вул. Лісова;   

 

Примітка* - в населеному пункті відсутні вулиці та провулки. 

 

 

 

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 сьома сесія сьомого скликання)  

 

 

18 жовтня  2019 року                    м. Корюківка                                 № 9 -27/VIІ 
 

 

Про надання згоди на добровільне 

приєднання територіальних громад до 

об’єднаної територіальної громади  

 

Розглянувши пропозицію Олександрівського  сільського голови  від                     

27 вересня 2019 року  № 02-09/324 № 02-09/324, пропозицію Савинківського  

сільського голови від 02 жовтня 2019 року № 359 та пропозицію 

Домашлинського  сільського голови від 15 жовтня 2019 року № 331 щодо 

приєднання, керуючись  частиною 5 статті 81 Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», частиною 1 статті 59 Закону України «Про  

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати згоду на добровільне приєднання територіальних громад сіл 

Бешківка, Домашлин, Луковець Домашлинської сільської ради Корюківського 

району  Чернігівської області,  сіл Верхолісся, Олександрівка, Піски  

Олександрівської сільської ради Корюківського району Чернігівської області, 

сіл  Бурківка, Савинки  Савинківської сільської ради Корюківського району 

Чернігівської області до Корюківської міської об’єднаної територіальної 

громади Корюківського району Чернігівської області з адміністративним 

центром у місті Корюківка. 

 

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 сьома сесія сьомого скликання) 

 

 

 18 жовтня 2019 року                      м. Корюківка                                № 10-27/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. 3 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 Кравченку Анатолію Васильовичу в частині площі земельної ділянки, 

виклавши її в новій редакції, а саме: 

«площею орієнтовно 1,00 га», замість «площею орієнтовно 0,20 га» в 

зв’язку з поданою заявою. 

 

2. Внести зміни до п. 4 рішення двадцять шостої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 29.08.2019 р. № 17-26/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою», яка відводиться безоплатно у 

власність Доліній Людмилі Іванівні в частині кадастрового номера земельної 

ділянки, виклавши його в новій редакції, а саме: 

«кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:000:1193», замість 

«кадастровий номер 7422483500:07:000:1187» в зв’язку з поданою заявою. 

 

3. Внести зміни до п. 4 рішення двадцять шостої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 29.08.2019 р. № 17-26/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою», яка відводиться безоплатно у 



власність Доліній Тетяні Віталіївні в частині кадастрового номера земельної 

ділянки, виклавши його в новій редакції, а саме: 

«кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:000:1193», замість 

«кадастровий номер 7422483500:07:000:1187» в зв’язку з поданою заявою. 

 

4. Внести зміни до п. 4 рішення двадцять шостої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 29.08.2019 р. № 17-26/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою», яка відводиться безоплатно у 

власність Пуценку Ярославу Михайловичу в частині кадастрового номера 

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

«кадастровий номер земельної ділянки 7422485500:01:001:0152», замість 

«кадастровий номер 7422485500:01:001:0150» в зв’язку з поданою заявою. 

 

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

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

виготовлення документації із землеустрою», яка відводиться безоплатно у 

власність Трейтяку Василю Івановичу в частині кадастрового номера земельної 

ділянки, виклавши його в новій редакції, а саме: 

«кадастровий номер земельної ділянки 7422488700:05:000:1262», замість 

«кадастровий номер 7422488700:05:000:1224» в зв’язку з поданою заявою. 

 

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

міської ради сьомого скликання від 29.08.2019 р. № 17-26/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою», яка відводиться безоплатно у 

власність Науменку Дмитру Васильовичу в частині кадастрового номера 

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

«кадастровий номер земельної ділянки 7422485500:06:001:3053», замість 

«кадастровий номер 7422485500:01:002:0195» в зв’язку з поданою заявою. 

 

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

міської ради сьомого скликання від 29.08.2019 р. № 17-26/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою», яка відводиться безоплатно у 

власність Науменко Олені Іванівні в частині кадастрового номера земельної 

ділянки, виклавши його в новій редакції, а саме: 

«кадастровий номер земельної ділянки 7422485500:06:001:3053», замість 

«кадастровий номер 7422485500:01:002:0195» в зв’язку з поданою заявою. 

 

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

міської ради сьомого скликання від 29.08.2019 р. № 17-26/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою», яка відводиться безоплатно у 

власність Андрєєвій Вікторії Валеріївні в частині кадастрового номера 

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

«кадастровий номер земельної ділянки 7422485500:06:001:3053», замість 

«кадастровий номер 7422485500:01:002:0195» в зв’язку з поданою заявою. 

 



9. 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 сьома сесія сьомого скликання) 

 

 

18 жовтня 2019 року                      м. Корюківка                                № 11-27/VІI 

 

Про розірвання та поновлення   

договорів оренди (суборенди) землі 

 

 Розглянувши звернення фізичних та юридичних осіб та додані матеріали, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись статтями 12, 79-1, 

93, 122  Земельного кодексу України,  статтями 7, 31-33 Закону України «Про 

оренду землі», статтею 288 Податкового кодексу України, статтею 13 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв), Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної 

власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах 

земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

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

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

районною державною адміністрацією та товариством з обмеженою 

відповідальністю «Забарівське» від 31.10.2016 року у частині витребуваної 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

 0,8086 га – сіножаті (не витребувана земельна частка (пай) № 41), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:001:0014; яка знаходяться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

1.1.ТОВ «Забарівське» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі у частині витребування земельної ділянки громадянином 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 



2. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

районною державною адміністрацією та товариством з обмеженою 

відповідальністю «Забарівське» від 08.11.2010 року у частині витребуваної 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

 3,0733 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 332), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:000:0318; яка знаходяться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

2.1.ТОВ «Забарівське» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі у частині витребування земельної ділянки громадянином 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

3. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

районною державною адміністрацією та товариством з обмеженою 

відповідальністю «Забарівське» від 31.10.2016 року у частині витребуваної 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

 0,4971 га – пасовища (не витребувана земельна частка (пай) № 124), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:000:0215; яка знаходяться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

3.1.ТОВ «Забарівське» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі у частині витребування земельної ділянки громадянином 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

4. Припинити дію договору оренди землі від 22.03.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Абинашним В’ячеславом Івановичем в частині витребуваної 

земельної ділянки, а саме: 

 2,1799 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 236), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0246; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

4.1.Фізичній особі – підприємцю Абинашному В’ячеславу Івановичу 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі в частині 

витребуваної земельної ділянки відповідно до норм чинного законодавства. 

 

5. Припинити договір оренди земельної ділянки від 11.09.2012 р.                          

з Молодченко Тетяною Олександрівною, яка розташована за адресою:                            

вул. Дачна, 36, с. Кугуки, площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489200:03:000:0012, шляхом його розірвання за згодою сторін у 

зв’язку з продажем житлового будинку (договір купівлі продажу від 02.10.2019 

року, який зареєстрований в реєстрі №1123). 

 

6. Припинити договір оренди земельної ділянки від 10.12.2012 р.                          

з Заєць Жанною Володимирівною, яка розташована за адресою:                            



вул. Незалежності (р.Свердлова), 5, с. Петрова Слобода, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422482000:05:000:0002, шляхом його 

розірвання за згодою сторін у зв’язку з поданою заявою. 

 

7. Припинити дію договору оренди землі від 22.01.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Куценком Анатолієм Михайловичем у зв’язку з поданою заявою, 

а саме: 

 1,7876 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 323), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422487500:07:000:0806; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

7.1.Фізичній особі – підприємцю Куценку Анатолію Михайловичу 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

8. Припинити дію договору оренди землі від 22.01.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Куценком Анатолієм Михайловичем у зв’язку з поданою заявою, 

а саме: 

 1,7876 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 328), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422487500:07:000:0811; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

8.1.Фізичній особі – підприємцю Куценку Анатолію Михайловичу 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

9. Припинити дію договору оренди землі від 22.01.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Куценком Анатолієм Михайловичем у зв’язку з поданою заявою, 

а саме: 

 1,7878 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 327), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422487500:07:000:0810; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

9.1.Фізичній особі – підприємцю Куценку Анатолію Михайловичу 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

10. Припинити дію договору оренди землі від 22.01.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Куценком Анатолієм Михайловичем у зв’язку з поданою заявою, 

а саме: 



 1,7876 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 322), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422487500:07:000:0805; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

10.1.Фізичній особі – підприємцю Куценку Анатолію Михайловичу 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

11. Припинити дію договору оренди землі від 22.01.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Куценком Анатолієм Михайловичем у зв’язку з поданою заявою, 

а саме: 

 1,7876 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 317), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422487500:07:000:0800; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

11.1.Фізичній особі – підприємцю Куценку Анатолію Михайловичу 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

12. Припинити дію договору оренди землі від 22.01.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Куценком Анатолієм Михайловичем у зв’язку з поданою заявою, 

а саме: 

 1,7876 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 329), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422487500:07:000:0812; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

12.1.Фізичній особі – підприємцю Куценку Анатолію Михайловичу 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

13. Припинити дію договору оренди землі від 22.01.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Куценком Анатолієм Михайловичем у зв’язку з поданою заявою, 

а саме: 

 1,7877 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 315), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422487500:07:000:0798; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

13.1.Фізичній особі – підприємцю Куценку Анатолію Михайловичу 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 



14. Припинити дію договору оренди землі від 22.01.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Куценком Анатолієм Михайловичем у зв’язку з поданою заявою, 

а саме: 

 1,7877 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 330), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422487500:07:000:0813; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

14.1.Фізичній особі – підприємцю Куценку Анатолію Михайловичу 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

15. Припинити дію договору оренди землі від 22.01.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Куценком Анатолієм Михайловичем у зв’язку з поданою заявою, 

а саме: 

 1,7876 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 320), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422487500:07:000:0803; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

15.1.Фізичній особі – підприємцю Куценку Анатолію Михайловичу 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

16. Припинити дію договору оренди землі від 22.01.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Куценком Анатолієм Михайловичем у зв’язку з поданою заявою, 

а саме: 

 1,7876 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 326), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422487500:07:000:0809; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

16.1.Фізичній особі – підприємцю Куценку Анатолію Михайловичу 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

17. Припинити дію договору оренди землі від 22.01.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Куценком Анатолієм Михайловичем у зв’язку з поданою заявою, 

а саме: 

 1,7877 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 316), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422487500:07:000:0799; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 



17.1.Фізичній особі – підприємцю Куценку Анатолію Михайловичу 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

18. Припинити дію договору оренди землі від 22.01.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Куценком Анатолієм Михайловичем у зв’язку з поданою заявою, 

а саме: 

 1,7876 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 332), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422487500:07:000:0815; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

18.1.Фізичній особі – підприємцю Куценку Анатолію Михайловичу 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

19. Припинити дію договору оренди землі від 22.01.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Куценком Анатолієм Михайловичем у зв’язку з поданою заявою, 

а саме: 

 1,7877 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 319), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422487500:07:000:0802; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

19.1.Фізичній особі – підприємцю Куценку Анатолію Михайловичу 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

20. Припинити дію договору оренди землі від 22.01.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Куценком Анатолієм Михайловичем у зв’язку з поданою заявою, 

а саме: 

 1,7876 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 331), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422487500:07:000:0814; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

20.1.Фізичній особі – підприємцю Куценку Анатолію Михайловичу 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

21. Припинити дію договору оренди землі від 22.01.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Куценком Анатолієм Михайловичем у зв’язку з поданою заявою, 

а саме: 



 1,7876 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 324), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422487500:07:000:0807; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

21.1.Фізичній особі – підприємцю Куценку Анатолію Михайловичу 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

22. Припинити дію договору оренди землі від 22.01.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Куценком Анатолієм Михайловичем у зв’язку з поданою заявою, 

а саме: 

 1,7877 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 318), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422487500:07:000:0801; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

22.1.Фізичній особі – підприємцю Куценку Анатолію Михайловичу 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

23. Припинити дію договору оренди землі від 22.01.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Куценком Анатолієм Михайловичем у зв’язку з поданою заявою, 

а саме: 

 1,7873 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 321), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422487500:07:000:0804; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

23.1.Фізичній особі – підприємцю Куценку Анатолію Михайловичу 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

24. 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 сьома сесія сьомого скликання) 

 

 

 18 жовтня 2019 року                      м. Корюківка                            № 12-27/VІI 

 

Про внесення змін до діючого договору оренди  

земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  

 

У зв’язку з прийняттям у міську комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення, відповідно до статті 12 Земельного кодексу України, статті 188 

Господарського кодексу України, статті 30 Закону України «Про оренду землі», 

заслухавши висновки 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 договору оренди землі від 25.04.2008 року, на 

земельну ділянку загальною площею 5,2753 га, яка передана у користування 

товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Корюківська районна державна 

адміністрація на Корюківську міську раду. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422483500:07:000:1010. 

 

2. Укласти додаткову угоду до договору оренди землі від 25.04.2008 року 

з товариством з обмеженою відповідальністю «Забарівське». 

 

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 сьома сесія сьомого скликання) 

 

 

18 жовтня 2019 року                      м. Корюківка                                № 13-27/VІI 

 

Про надання дозволу на проведення  

експертної грошової оцінки земельної  ділянки  

 

Розглянувши клопотання Савченка Олександра Олександровича 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 Савченком Олександром Олександровичем для подальшого 

придбання її у власність по вул. Вокзальна, 16/2, м. Корюківка, площею                

0,0216 га, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1493, 

цільове призначення – для будівництва і обслуговування будівель торгівлі 

(КВЦПЗ 03.07.). 

1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір з 

Савченком Олександром Олександровичем про сплату авансового внеску за 

виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки вказаної в п. 1 

даного рішення.  

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

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

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                Р.АХМЕДОВ 



 
      У К Р А Ї Н А   

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять сьома сесія сьомого скликання) 

 

 

18 жовтня 2019 року                      м. Корюківка                                № 14-27/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 Ярошенко Валентині 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: № 343 рілля, № 62 сіножаті, № 136 пасовища. 

 

2.Дати дозвіл Ярошенко Валентині 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: № 330 рілля, № 59 сіножаті, № 135 пасовища. 

 

3.Дати дозвіл Мельнику Олександру 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. Гагаріна, а саме: № 55 сіножаті, № 126 пасовища. 

 

4.Дати дозвіл Туніку Петру Прокоповичу 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:  № 106 рілля, № 247 сіножаті, № 21 пасовища та по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                        

«Рассвет», а саме:  № 43 рілля, № 81 сіножаті, № 20 пасовища. 

 

5.Дати дозвіл Орешку Олександру Івановичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

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

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                        

«Нива», а саме:  № 55 рілля, № 36 сіножаті, № 36 пасовища. 

 

6.Дати дозвіл Остапенку Юрію Володимировичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

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

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                        

«Полісся», а саме:  № 92 рілля, № 23 сіножаті, № 257 пасовища. 

 

7.Дати дозвіл Надточей Валентині Степанівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

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

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 



колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                                 

«ім. Дімітрова», а саме:  № 257 рілля, № 97 сіножаті, № 190 пасовища. 

 

8.Дати дозвіл Кравченко Любові Михайлівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

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

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                        

«ім. Дімітрова», а саме:  № 254 рілля, № 261 рілля, № 105 сіножаті, № 107 

сіножаті, № 192 пасовища, № 193 пасовища. 

 

9.Дати дозвіл Бабич Олександрі Яківні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

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

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                                 

«ім. Дімітрова», а саме:  № 255 рілля, № 103 сіножаті, № 191 пасовища. 

 

10.Дати дозвіл Андрущенку Віктору 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                                 

«Рассвет», а саме:  № 204 рілля, № 301 сіножаті, № 55 пасовища. 

 

11.Дати дозвіл Петрик Ользі Володимирівні, Доліній Тетяні Анатоліївні 

та Доліну Миколі Анатолійовичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок між 

власниками земельних часток (паїв) та до проекту землеустрою щодо 

організації території земельних часток (паїв) по колишньому колективному 

сільськогосподарському підприємству ім. Гагаріна, а саме:  № 295 рілля, № 63 

сіножаті, № 229 пасовища. 

 

12.Дати дозвіл Тисік Валентині 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:  № 342 рілля, № 89 сіножаті, № 137 пасовища. 

 



13.Дати дозвіл Романенко Людмилі Єгорівні 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:  № 145 рілля, № 179 сіножаті, № 4 пасовища. 

 

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 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять сьома сесія сьомого скликання) 

 

 

18 жовтня 2019 року                         м. Корюківка                               № 15-27/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.): 

- Івасенку Анатолію Олексійовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Пушкіна, 49, м. Корюківка. 

- Никифоренко Людмилі Олексіївні площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Сіверська, 26 , м. Корюківка. 

- Данько Нелі Михайлівні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за 

адресою: вул. Перемоги, 55, м. Корюківка. 

- Чалому Володимиру Федоровичу, Чалій Валентині Степанівні та Чалій 

Діні Володимирівні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою:                                

вул. Молодіжна, 37/2, м. Корюківка. 

- Дворецькому Максиму Миколайовичу та Дворецькій Тетяні 

Олександрівні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою:                                              

вул. Дудка, 54, м. Корюківка.  

 



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

- Корюківському споживчому товариству площею орієнтовно 0,05 га, яка 

розташована за адресою: вул. Автострадна, 20, с. Соснівка. 

 

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.): 

- Олійнику Миколі Вікторовичу площею орієнтовно 0,07 га, яка 

розташована за адресою: вул. Заводська, 9, с. Сядрине. 

- Білодід Валентині Дмитрівні площею орієнтовно 0,09 га, яка 

розташована за адресою: вул. Лучка, 4/1, с. Наумівка. 

- Пучину Володимиру Євгеновичу площею 0,2500 га, яка розташована за 

адресою: вул. Першотравнева, 5, с. Петрова Слобода, кадастровий номер 

7422482000:05:000:0004. 

- Рубан Надії Григорівні площею орієнтовно 0,06 га, яка розташована за 

адресою: вул. Лучка, 3/2, с. Наумівка. 

- Терещенку Миколі Івановичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Лугова, 21, с. Воловики. 

- Петрик Ользі Володимирівні площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Польова, 18, с. Воловики. 

- Гладченку Олександру Миколайовичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Лісова, 25, с. Буда. 

- Тищенко Катерині Іванівні площею орієнтовно 0,15 га, яка розташована 

за адресою: вул. Гагаріна, 14, с. Забарівка. 

- Мотчаній Ганні Петрівні площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована за 

адресою: вул. Лісова, 4, с. Хотіївка. 

- Воскобойнику Василю Григоровичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Лучка, 47, с. Наумівка. 

 

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.): 

- Іващенку Ігорю Леонідовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

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

 

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

- Симончук Світлані Валентинівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

- Костюку Григорію Миколайовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

- Гіминчуку Костянтину Георгійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 



- Тьомі Миколі Федосовичу площею орієнтовно 0,20 га, яка розташована 

за адресою: с. Наумівка. 

- Симончук Вірі Григорівні площею орієнтовно 0,18 га, яка розташована 

за адресою: с. Наумівка. 

- Федоренко Світлані Семенівні площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

- Пуленко Оксані Іванівні площею орієнтовно 0,24 га, яка розташована за 

адресою: с. Наумівка. 

- Воскобойнику Василю Григоровичу площею орієнтовно 0,40 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

- Шматку Олегу Івановичу площею орієнтовно 0,15 га, яка розташована 

за адресою: с. Наумівка. 

- Кузуб Ірині Леонідівні площею орієнтовно 1,50 га, яка розташована за 

адресою: с. Тютюнниця. 

- Кузубу Тарасу Володимировичу площею орієнтовно 1,50 га, яка 

розташована за адресою: с. Тютюнниця. 

- Кузьменко Іраїді Вікторівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

за адресою: с. Воловики. 

- Бородіній Олені Анатоліївні площею орієнтовно 0,70 га, яка 

розташована за адресою: с. Забарівка. 

- Луговцю Валерію Володимировичу площею орієнтовно 0,70 га, яка 

розташована за адресою: с. Забарівка. 

- Бардаковій Ользі Вікторівні площею орієнтовно 0,30 га, яка 

розташована за адресою: с. Хотіївка. 

- Пижову Олегу Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Богдалівка. 

- Смецькій Олені Петрівні площею орієнтовно 0,60 га, яка розташована за 

адресою: с. Тютюнниця. 

- Смецькому Антону Олександровичу площею орієнтовно 0,12 га, яка 

розташована за адресою: с. Костючки. 

- Щербоносу Олександру Васильовичу площею орієнтовно 0,30 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

- Бороліс Юлії Сергіївні площею орієнтовно 0,50 га, яка розташована за 

адресою: с. Наумівка. 

- Савицькій Марії Миколаївні площею орієнтовно 0,16 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

- Светюсі Анатолію Петровичу площею орієнтовно 0,60 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

- Ковалю Дмитру Володимировичу площею орієнтовно 0,40 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

- Погуляю Олексію Антоновичу площею орієнтовно 0,80 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

- Симончук Світлані Олексіївні площею орієнтовно 0,14 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 



- Олійнику Миколі Вікторовичу площею орієнтовно 0,15 га, яка 

розташована за адресою: с. Сядрине. 

- Суярко Тетяні Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Буда. 

- Суярку Олегу Петровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована за 

адресою: с. Буда. 

- Гладченку Олександру Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Буда. 

- Гладченко Валентині Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Буда. 

- Шарій Ользі Олександрівні площею орієнтовно 0,20 га, яка розташована 

за адресою: с. Маховики. 

- Радченку Леоніду Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Костючки. 

- Нозі Віктору Аркадійовичу площею орієнтовно 0,20 га, яка розташована 

за адресою: с. Наумівка. 

- Кореню Василю Васильовичу площею орієнтовно 0,90 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

- Кубраку Олександру Олексійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Нова Гуринівка. 

- Сбитному Олександру Леонідовичу площею орієнтовно 1,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Воловики. 

- Іваненко Раїсі Іванівні площею орієнтовно 0,60 га, яка розташована за 

адресою: с. Наумівка. 

- Іваненко – Іллюшко Оксані Володимирівні площею орієнтовно 0,40 га, 

яка розташована за адресою: с. Наумівка. 

- Макаренко Наталії Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Сядрине. 

- Гончаренко Людмилі Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Шишка. 

- Стукало Ніні Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована за 

адресою: с. Воловики. 

 

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.): 

- Пінчук Олені Олександрівні 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 Катерині Яківні 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 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. 

- Кореню Михайлу Андрійовичу площею орієнтовно 0,72 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3053. 

- Сотнику Олександру Олександровичу 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. 

- Маркело Тетяні Василівні 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. 

- Ковалю Євгенію 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 

7422485500:06:002:3053. 

- Лантуху Олександру Михайловичу площею орієнтовно 0,38 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0150. 

- Щербонос Ользі Григорівні площею орієнтовно 0,60 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0150. 

- Греченок Олені Леонідівні 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. 

- Пінчуку Олександру Михайловичу 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. 

- Щербоносу Василю Степановичу 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. 

- Симончуку 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. 

- Аксюті Надії Степанівні 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. 

- Пироженко Ларисі 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 

7422485500:06:001:3050. 

- Костюк Лілії Леонідівні площею орієнтовно 0,54 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 Ользі Василівні площею орієнтовно 0,40 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3050. 

- Савицькому Олександру 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 

7422485500:06:001:3050. 

- Гіминчук Марії – Ангеліні Костянтинівні площею орієнтовно 2,00 га, 

яка розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 7422485500:06:002:3054. 

- Левченко Наталії 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 

7422485500:06:002:3054. 

- Теселько Юлії 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 

7422485500:06:002:3054. 

- Медведєву 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 

7422485500:06:002:3054. 

- Рябець Наталія Сергіївна площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3054. 

- Грабовській Оксані 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 

7422485500:06:002:3054. 

- Рябцю 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 

7422485500:06:002:3054. 

- Рябцю 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 

7422485500:06:002:3054. 

- Литвиненку Юрію 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 

7422485500:06:002:3054. 

- Греченку 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 

7422485500:06:002:3054. 

- Федоренку 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 

7422485500:06:002:3054. 

- Половніковій Альоні 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 

7422485500:06:002:3054. 

- Половнікову Івану 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 

7422485500:06:002:3054. 

- Половнікову 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 

7422485500:06:002:3054. 

- Половніковій Поліні 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 

7422485500:06:002:3054. 

- Воробей Тетяні Григорівні площею орієнтовно 0,24 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0152. 

- Козій Ользі Федорівні площею орієнтовно 0,31 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 



пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0152. 

- Софієнко Наталії Михайлівні площею орієнтовно 0,20 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0152. 

- Красікову 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 

7422489200:07:000:1919. 

- Варуші Дарині 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 

7422489200:07:000:1919. 

- Варуші Тимофію 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 

7422489200:07:000:1919. 

- Доліній Юлії 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 

7422483500:07:000:1192. 

- Доліну 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 

7422483500:07:000:1192. 

- Юрченку Миколі 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 

7422483500:07:000:1188. 

- 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 

7422483500:07:000:1188. 

- Воловику Олегу 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 

7422483500:07:000:1188. 

- Кузьменку Олегу 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 

7422483500:07:000:1188. 

- Сбитній Наталії 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 

7422483500:07:000:1188. 

- Свиридку Борису Опанасовичу площею орієнтовно 1,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1193. 

- Воловику Олександру Сергійовичу площею орієнтовно 1,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1193. 

- Воловику Сергію Євгеновичу площею орієнтовно 0,70 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1193. 

- Мотчаному Віктору Михайловичу площею орієнтовно 1,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489400:03:000:0848. 

- Хачікяну Віталію 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 

7422489400:03:000:0838. 

- Бурому 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 

7422489400:03:000:0840. 

- Бурому Петру 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 

7422489400:03:000:0840. 

- Поповській Катерині Петрівні площею орієнтовно 0,20 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1269. 

- Заяць Володимиру 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 

7422485500:06:001:3048. 

- Левченку Юрію Дмитровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3048. 

- Мірошник Олені 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. 

- Шелудченко Оксані 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 

7422483500:07:000:1198. 

- Рябову Сергію 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 

7422483500:07:000:1198. 

- Заріцькій Олені 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 

7422483500:07:000:1198. 

- Боголюбу Миколі 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 

7422483500:07:000:1198. 

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

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1198. 

- Сороці Тетяні 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 

7422488700:05:000:1196. 

- Гречушкіну Петру 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 

7422483500:07:000:1184. 

-  Свідельському Олександру Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, 

яка розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності. 

-  Свідельській Олені Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності. 

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

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1185. 

- Федоренко Анні 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 

7422488700:05:000:1185. 

- Поді Олені 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 

7422488700:05:000:1185. 

- Бездушній Євгенії Трохимівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1185. 

- Дудку Леоніду 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 

7422488700:05:000:1185. 

- Дудко Олені 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 

7422488700:05:000:1185. 

- Дудку Євгену Леонідовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1185. 

- Ткаченку Анатолію 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 

7422488700:05:000:1185. 

- Клименку Михайлу 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 

7422488700:05:000:1185. 

- Жгульову Володимиру Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1185. 

- Кравченку Євгенію 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 

7422488700:05:000:1185. 

- Радченку Миколі Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1185. 

- Косенчуку Михайлу Дмитровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 



населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1185. 

- Науменку Костянтину 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 

7422488700:05:000:1185. 

 

5. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування: 

- для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях 

житлової та громадської забудови (КВЦПЗ 02.09.): 

- Районному комунальному спеціалізованому лісогосподарському 

підприємству «Корюківкаліс» (юридична адреса: вул. Дудка, 46, м. Корюківка, 

код ЄДРПОУ 05389126) площею орієнтовно 0,05 га, яка розташована за 

адресою: вул. Шевченка, 241, м. Корюківка. 

5.1. Пункт 4 рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 15.11.2018 року «Про дозвіл на виготовлення 

документації із землеустрою» у частині надання дозволу Районному 

комунальному спеціалізованому лісогосподарському підприємству 

«Корюківкаліс» (юридична адреса: вул. Дудка, 46, м. Корюківка, код ЄДРПОУ 

05389126) вважати таким, що втратив чинність. 

 

6. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки площею 5,2753 га, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422483500:07:000:1010, цільове використання для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на три земельні ділянки орієнтовними 

площами 2,0000 га, 2,0000 га та 1,2753 га, яка розташована за межами 

населеного пункту Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області з метою подальшого оформлення двох земельних ділянок 

у власність. 

 

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 сьома сесія сьомого скликання) 

 

 

18 жовтня 2019 року                         м. Корюківка                               № 16-27/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 товариства з обмеженою відповідальністю 

«Забарівське» 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 Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Забарівське» 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 ім. Гагаріна на 

території Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

1.2. Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Забарівське» 

укласти договір на виконання робіт по розробці документації із землеустрою. 

Оформлені належним чином матеріали подати на затвердження сесії 

Корюківської міської ради. 

 

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



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 сьома сесія сьомого скликання) 

 

 

 18 жовтня 2019 року                      м. Корюківка                              № 17-27/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 Приходьку Федору Васильовичу 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 0,1200 га, по вул. Лучка, 8, с. Наумівка. 

1.1. Передати Приходьку Федору Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1200 га, по 

вул. Лучка, 8, с. Наумівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0161, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

2. Затвердити Пилипцю Григорію Тимофійовичу 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 0,0878 га, яка розташована за адресою:                               

пров. Корнієвського, 38, м. Корюківка. 

2.1. Передати Пилипцю Григорію Тимофійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0878 га, яка 

розташована за адресою: пров. Корнієвського, 38, м. Корюківка, кадастровий 

номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1791, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

забудови.   

 

3. Затвердити Гарбузу Олександру Віталійовичу 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. Сіверська, 15, м. Корюківка. 

3.1. Передати Гарбузу Олександру Віталійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Сіверська, 15, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1502, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

4. Затвердити Тишковець Оксані Терентіївні 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. Трудова, 1, с. Трудовик. 

4.1. Передати Тишковець Оксані Терентіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Трудова, 1, с. Трудовик, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:03:000:0016, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

5. Затвердити Давидовій Аллі Володимирівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,5000 га для ведення особистого селянського господарства в с. Сахутівка, 

Корюківського району, Чернігівської області.  



5.1. Передати Давидовій Аллі Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,5000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:06:000:0116) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в с. Сахутівка, Корюківського району, Чернігівської області. 

 

6. Затвердити Єгуновій Аллі 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.  

6.1. Передати Єгуновій Аллі Іванівні у безоплатно у власність земельну 

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

7422489200:07:000:2019) 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. 

 

7. Затвердити Щеневській Руслані 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.  

7.1. Передати Щеневській Руслані Сергіївні безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2022) 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. 

 

8. Затвердити Щеневській Єлізавєті 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.  

8.1. Передати Щеневській Єлізавєті Сергіївні безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2021) 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 Щеневському Сергію Михайловичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 



межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

9.1. Передати Щеневському Сергію Михайловичу безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2023) 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 Щеневській Аліні Юріївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

10.1. Передати Щеневській Аліні Юріївні безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2020) 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 Більченку Валентину Васильовичу 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. Малинова, 12, м. Корюківка. 

11.1. Передати Більченку Валентину Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Малинова, 12, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1343, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

12. Затвердити Надточію Олександру 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.  

12.1. Передати Надточію Олександру Анатолійовичу безоплатно у 

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

ділянки 7422489200:07:000:2029) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 



розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

13. Затвердити Надточію 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.  

13.1. Передати Надточію Сергію Васильовичу безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2027) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

14. Затвердити Надточій Валентині Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

14.1. Передати Надточій Валентині Василівні безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2025) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

15. Затвердити Надточій Олені Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

15.1. Передати Надточій Олені Миколаївні безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2026) 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 Осипенко Любові Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  



16.1. Передати Осипенко Любові Миколаївні безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2032) 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 Осипенко Максиму 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.  

17.1. Передати Осипенко Максиму Володимировичу  безоплатно у 

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

ділянки 7422489200:07:000:2028) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

18. Затвердити Осипенко Марині Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

18.1. Передати Осипенко Марині Миколаївні  безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2030) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

19. Затвердити Шарай Марії Петрівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,8452 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

19.1. Передати Шарай Марії Петрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,8452 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1215) 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 Андрієнку Василю Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  



1,8452 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

20.1. Передати Андрієнку Василю Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,8452 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1214) 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 Шараю Євгенію Вікторовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,8452 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

21.1. Передати Шараю Євгенію Вікторовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,8452 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1216) 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 Шараю Віктору Васильовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,8451 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

22.1. Передати Шараю Віктору Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,8451 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1217) 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 Ветренюк Наталії Вікторівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

23.1. Передати Ветренюк Наталії Вікторівні безоплатно у власність 

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

7422488700:05:000:1279) 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 Погуляю Володимиру Михайловичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

24.1. Передати Погуляю Володимиру Михайловичу безоплатно у 

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

ділянки 7422488700:05:000:1280) 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 Єрмоленко Яні 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.  

25.1. Передати Єрмоленко Яні Сергіївні безоплатно у власність земельну 

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

7422488700:05:000:1282) 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 Єрмоленко Інні 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.  

26.1. Передати Єрмоленко Інні Іванівні безоплатно у власність земельну 

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

7422488700:05:000:1270) 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 Єрмоленко Анні 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 Єрмоленко Анні Сергіївні безоплатно у власність 

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

7422488700:05:000:1281) 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 Дзвінчуку Богдану 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 0,0901 га, по вул. Братчикова, 27, м. Корюківка. 

28.1. Передати Дзвінчуку Богдану Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0901 га, по 

вул. Братчикова, 27, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1507, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

29. Затвердити Малюк Марині Михайлівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

29.1. Передати Малюк Марині Михайлівні безоплатно у власність 

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

7422488700:05:000:1273) 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 Малюку Дмитру Михайловичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

30.1. Передати Малюку Дмитру Михайловичу безоплатно у власність 

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

7422488700:05:000:1274) 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 Малиш Анні Олексіївні 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 Малиш Анні Олексіївні у безоплатно у власність земельну 

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

7422488700:05:000:1277) 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 Зборщику Володимиру 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.  

32.1. Передати Зборщику Володимиру Олексійовичу у безоплатно у 

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

ділянки 7422488700:05:000:1275) 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 Коваль Катерині Михайлівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

33.1. Передати Коваль Катерині Михайлівні у безоплатно у власність 

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

7422488700:05:000:1276) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

34. Затвердити Кравченко Вікторії Романівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

34.1. Передати Кравченко Вікторії Сергіївні у безоплатно у власність 

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

7422488700:05:000:1285) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 



35. Затвердити Кравченку Сергію Олександровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

35.1. Передати Кравченку Сергію Олександровичу у безоплатно у 

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

ділянки 7422488700:05:000:1284) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

36. Затвердити Кравченку Андрію Олександровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

36.1. Передати Кравченку Андрію Олександровичу у безоплатно у 

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

ділянки 7422488700:05:000:1286) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

37. Затвердити Скороходу Євгену 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.  

37.1. Передати Скороходу Євгену Анатолійовичу у безоплатно у 

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

ділянки 7422488700:05:000:1287) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

38. Затвердити Скороходу Олександру 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.  

38.1. Передати Скороходу Олександру Анатолійовичу у безоплатно у 

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

ділянки 7422488700:05:000:1288) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 



розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

39. Затвердити Кравченко Олені Василівні 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.  

39.1. Передати Кравченко Олені Василівні у безоплатно у власність 

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

7422488700:05:000:1289) 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. 

 

40. Затвердити Ковальчуку Володимиру 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.  

40.1. Передати Ковальчуку Володимиру Олексійовичу у безоплатно у 

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

ділянки 7422488700:05:000:1290) 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. 

 

41. Затвердити Остапенку Євгену Леонідовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

41.1. Передати Остапенку Євгену Леонідовичу у безоплатно у власність 

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

7422488700:05:000:1271) 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. 

 

42. Затвердити Остапенко Марині Анатоліївні 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.  



42.1. Передати Остапенко Марині Анатоліївні у безоплатно у власність 

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

7422488700:05:000:1272) 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. 

 

43. Затвердити Миронюку Михайлу Анатолійовичу 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 0,1610 га, по                                    

вул. Шкільна, 15, с. Воловики. 

43.1. Передати Миронюку Михайлу Анатолійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею              

0,1610 га, по вул. Шкільна, 15, с. Воловики, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422483500:02:001:0049, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

44. Затвердити Утишеву Юрію 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 0,1000 га, по вул. Молодіжна, 37/1, м. Корюківка. 

44.1. Передати Утишеву Юрію Вікторовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Молодіжна, 37/1, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1785, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

45. Затвердити Суржик Валентині Олександрівні 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 0,0026 га, по вул. Кошового, гараж № 47,                                        

м. Корюківка. 

45.1. Передати Суржик Валентині Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0026 га, по 

вул. Кошового, гараж № 47, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:002:1800, цільове призначення - для будівництва 



індивідуальних гаражів, категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

46. Затвердити Ващенку Івану Олександровичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 8 Б,                 

м. Корюківка. 

46.1. Передати Ващенку Івану Олександровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 8 Б, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:002:1798, цільове призначення – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

 

47. Затвердити Царенку Андрію Володимировичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Інтернаціоналістів, 6 А, м. Корюківка. 

47.1. Передати Царенку Андрію Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 6 А, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:002:1799, цільове призначення – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

 

48. Затвердити Губенко Тетяні Іванівні технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,2500 га, по вул. Гагаріна, 28, с. Забарівка. 

48.1. Передати Губенко Тетяні Іванівні  безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Гагаріна, 28, 

с. Забарівка, кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:01:000:0056, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови.  

 

49. Затвердити Сидоренко Ганні Григорівні технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



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

площею 0,1000 га, по вул. Шевченка, 224, м. Корюківка. 

49.1. Передати Сидоренко Ганні Григорівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Шевченка, 224, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1789, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

50. Затвердити Лук’яненко Світлані 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.  

50.1. Передати Лук’яненко Світлані Володимирівні безоплатно у 

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

ділянки 7422488700:05:000:1177) 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. 

 

51. Затвердити Котку Андрію Володимировича 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.  

51.1. Передати Котку Андрію Володимировичу безоплатно у власність 

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

7422488700:05:000:1291) 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. 

 

52. Затвердити Войтешику Віктору Аркадійовичу 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.  

52.1. Передати Войтешику Віктору Аркадійовичу безоплатно у власність 

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

7422488700:05:000:1300) 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. 

 

53. Затвердити Котку Володимиру Михайловичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

53.1. Передати Котку Володимиру Михайловичу безоплатно у власність 

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

7422488700:05:000:1298) 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. 

 

54. Затвердити Кабрелю Володимиру Олександровичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, 

загальною площею  2,0000 га для ведення особистого селянського господарства 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області.  

54.1. Передати Кабрелю Володимиру Олександровичу безоплатно у 

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

ділянки 7422488700:05:000:1299) 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. 

 

55. Затвердити Кабрель Марині 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.  

55.1. Передати Кабрель Марині Володимирівні безоплатно у власність 

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

7422488700:05:000:1295) 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. 

 

56. Затвердити Кабрель Валентині Дмитрівні 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.  



56.1. Передати Кабрель Валентині Дмитрівні безоплатно у власність 

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

7422488700:05:000:1301) 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. 

 

57. Затвердити Кабрелю Олександру Миколайовичу 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.  

57.1. Передати Кабрелю Олександру Миколайовичу безоплатно у 

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

ділянки 7422488700:05:000:1292) 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. 

 

58. Затвердити Воєдилу Леоніду Андрійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

58.1. Передати Воєдилу Леоніду Андрійовичу безоплатно у власність 

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

7422488700:05:000:1293) 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. 

 

59. Затвердити Халецькому Леоніду Михайловичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

59.1. Передати Халецькому Леоніду Михайловичу безоплатно у власність 

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

7422488700:05:000:1294) 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. 

 

60. Затвердити Зборщику Олексію Олександровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  



1,9595 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

60.1. Передати Зборщику Олексію Олександровичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1,9595 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422488700:05:000:1302) 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. 

 

61. Затвердити Малюк Ларисі Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9595 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

61.1. Передати Малюк Ларисі Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9595 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1303) 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. 

 

62. Затвердити Носаченку Олександру Борисовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9595 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

62.1. Передати Носаченку Олександру Борисовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9595 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1304) 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. 

 

63. Затвердити Лапітан Ользі Анатоліївні 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, 7, с. Сядрине. 

63.1. Передати Лапітан Ользі Анатоліївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Шевченка, 7, с. Сядрине, кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0143, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



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

забудови.  

 

64. Затвердити Заєць Жанні Володимирівні 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. Незалежності, 5, с. Петрова Слобода. 

64.1. Передати Заєць Жанні Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Незалежності, 5, с. Петрова Слобода, кадастровий номер земельної ділянки 

7422482000:05:000:0002, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови.  

 

65. Затвердити Аврамчуку Леоніду Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Олександра, 7, м. Корюківка. 

65.1. Передати  Аврамчуку Леоніду Миколайовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею                  

0,1000 га, по вул. Довженка Олександра, 7, м. Корюківка, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:001:1471, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

забудови.  

 

66. Затвердити Зінченку Ігорю 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.  

66.1. Передати Зінченку Ігорю Анатолійовичу безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2047) 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. 

 



67. Затвердити Архинос Людмилі Олексіївні 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.  

67.1. Передати Архинос Людмилі Олексіївні безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2044) 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. 

 

68. Затвердити Архиносу Олександру Миколайовичу 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.  

68.1. Передати Архиносу Олександру Миколайовичу безоплатно у 

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

ділянки 7422489200:07:000:2041) 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. 

 

69. Затвердити Заборській Аліні Євгеніївні 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.  

69.1. Передати Заборській Аліні Євгеніївні безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2045) 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. 

 

70. Затвердити Заборському 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.  

70.1. Передати Заборському Володимиру Вікторовичу безоплатно у 

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

ділянки 7422489200:07:000:2042) 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. 

 

71. Затвердити Заборській Наталії Олексіївні 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.  

71.1. Передати Заборській Наталії Олексіївні безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2046) 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. 

 

72. Затвердити Хоменко Олені Вікторівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

72.1. Передати Хоменко Олені Вікторівні безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2043) 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. 

 

73. Затвердити Хоменку Павлу Петровичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

73.1. Передати Хоменку Павлу Петровичу безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2040) 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. 

 

74. Затвердити Зінченку Юрію 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.  



74.1. Передати Зінченку Юрію Анатолійовичу безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2038) 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. 

 

75. Затвердити Зінченко Анастасії Олексіївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,5007 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

75.1. Передати Зінченко Анастасії Олексіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,5007 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2039) 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. 

 

76. Затвердити Жменьковському Олександру Юрійовичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, 

загальною площею  2,0000 га для ведення особистого селянського господарства 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області.  

76.1. Передати Жменьковському Олександру Юрійовичу безоплатно у 

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

ділянки 7422489200:07:000:2034) 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. 

 

77. Затвердити Жменьковській Марії Михайлівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

77.1. Передати Жменьковській Марії Михайлівні безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2033) 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. 

 

78. Затвердити Одноралову Едуарду Леонідовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  



2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

78.1. Передати Одноралову Едуарду Леонідовичу безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2036) 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. 

 

79. Затвердити Однораловій Людмилі Олександрівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

79.1. Передати Однораловій Людмилі Олександрівні безоплатно у 

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

ділянки 7422489200:07:000:2035) 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. 

 

80. 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. 

 

81. 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 сьома сесія сьомого скликання) 

 

 

18 жовтня 2019 року                      м. Корюківка                               № 18-27/VІI 

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) (земельної частки (паю) 

  

 Розглянувши заяви громадян та додані матеріали, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись Земельним кодексом 

України, Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про 

Державний земельний кадастр», Закону України «Про порядок виділення в 

натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила :  

    

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

Бабич Валентині Феодосіївні за межами села Тютюнниця Корюківського 

району Чернігівської області. 

1.1. Передати Бабич Валентині Феодосіївні у власність земельні ділянки 

загальною площею 2,7324 га, в т.ч.: 

2,1860 га – рілля (пай 1/7), кадастровий номер 7422489200:07:000:0906 

0,3252 га – сіножаті (пай 5/38), кадастровий номер 7422489200:07:000:1235 

0,2212 га – пасовища (пай 4/38), кадастровий номер 7422489200:07:000:1011 



для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 

 1.2. Зобов’язати Бабич Валентину Феодосіївну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Гострій Ірині 

Василівні за межами села Хотіївка Корюківського району Чернігівської області. 

2.1. Передати Гострій Ірині Василівні у власність земельні ділянки 

загальною площею 4,2336 га, в т.ч.: 

3,0003 га – рілля (пай 95), кадастровий номер 7422489400:03:000:0582 

0,8388 га – сіножаті (пай 32), кадастровий номер 7422489400:03:013:0275 

0,3945 га – пасовища (пай 136), кадастровий номер 7422489400:03:000:0133 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Хотіївка Корюківського району Чернігівської області. 

2.2. Зобов’язати Гостру Ірину Василівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  Литвиненко 

Олені Павлівні за межами села Рейментарівка Корюківського району 

Чернігівської області. 

3.1. Передати  Литвиненко Олені Павлівні у власність земельні ділянки 

загальною площею 4,2761 га, в т.ч.: 

1,7565 га – рілля (пай 351), кадастровий номер 7422487500:07:000:0822 

2,0825 га – сіножаті (пай 354), кадастровий номер 7422487500:07:000:0852 

0,4371 га – пасовища (пай 248), кадастровий номер 7422487500:07:000:0933 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Рейментарівка Корюківського району Чернігівської області. 

3.2. Зобов’язати Литвиненко Олену Павлівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  Прохоренко 

Світлані Іванівні за межами села Сядрине Корюківського району Чернігівської 

області. 



4.1. Передати  Прохоренко Світлані Іванівні  у власність земельні ділянки 

загальною площею 4,2570 га, в т.ч.: 

3,1768 га – рілля (пай 211), кадастровий номер 7422488700:05:000:0138 

0,6300 га – сіножаті (пай 221), кадастровий номер 7422488700:05:000:0485 

0,4502 га – пасовища (пай 104), кадастровий номер 7422488700:05:000:0686 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сядрине Корюківського району Чернігівської області. 

4.2. Зобов’язати Прохоренко Світлану 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. 

 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Жоху Григорію 

Леонідовичу за межами села Забарівка Корюківського району Чернігівської 

області. 

5.1. Передати Жоху Григорію Леонідовичу у власність земельні ділянки 

загальною площею 5,3054 га, в т.ч.: 

4,0470 га – рілля (пай 327), кадастровий номер 7422483500:07:000:0241 

0,7612 га – сіножаті (пай 47), кадастровий номер 7422483500:07:001:0016 

0,4972 га – пасовища (пай 125), кадастровий номер 7422483500:07:000:0216 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Забарівка Корюківського району Чернігівської області. 

5.2. Зобов’язати Жоха Григорія Леонідовича  використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Судаковій 

Світлані Трохимівні за межами села Тютюнниця Корюківського району 

Чернігівської області. 

6.1. Передати Судаковій Світлані Трохимівні  у власність земельні 

ділянки загальною площею 5,9983 га, в т.ч.: 

2,4076 га – рілля (пай 12/121), кадастровий номер 7422489200:07:000:1476 

2,0611 га – рілля (пай 3/54), кадастровий номер 7422489200:07:000:0953 

0,2639 га – пасовище (пай 4/124), кадастровий номер 7422489200:07:000:1097 

0,2639 га – пасовище (пай 4/123), кадастровий номер 7422489200:07:000:1096 

0,5016 га – сіножаті (пай 5/124), кадастровий номер 7422489200:07:000:1321 

0,5002 га – сіножаті (пай 5/123), кадастровий номер 7422489200:07:000:1320 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюниця  Корюківського району Чернігівської області. 



6.2. Зобов’язати Судакову Світлану Трохимівну  використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Приходько 

Олександрі Петрівні за межами села Воловики Корюківського району 

Чернігівської області. 

7.1. Передати Приходько Олександрі Петрівні у власність земельну 

ділянку загальною площею 0,4266 га, в т.ч.: 

0,4266 га – пасовище (пай 2), кадастровий номер 7422483500:07:001:0017 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Воловики Корюківського району Чернігівської області. 

7.2. Зобов’язати Приходько Олександру Петрівну  використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Приходько 

Олександрі Петрівні за межами села Воловики Корюківського району 

Чернігівської області. 

8.1. Передати Приходько Олександрі Петрівні у власність земельну 

ділянку загальною площею 0,6531 га, в т.ч.: 

0,6531 га – сіножаті (пай 51), кадастровий номер 7422483500:07:001:0018 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Воловики Корюківського району Чернігівської області. 

8.2. Зобов’язати Приходько Олександру Петрівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

9. 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 сьома сесія сьомого скликання) 

 

 

18 жовтня 2019 року                      м. Корюківка                                   № 19-27/VІI 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності 

  

 Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки площею 0,2600 га, яка перебуває в комунальній власності, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись статтями 12, 79, 

79-1, 125, 126 Земельного кодексу України,  статтею 26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", 

 

міська рада вирішила: 

 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 0,2600 га з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1506, яка перебуває у комунальній власності для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(КВЦПЗ 11.02), що розташована за адресою: м. Корюківка,                               

вул. Костюк Г., 20-Г, Корюківського району, Чернігівської області, а саме на 

утворені в результаті поділу: 

- земельну ділянку комунальної власності площею 0,1337 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної  та іншої промисловості з кадастровим номером: 

7422410100:04:006:0036, яка знаходиться за адресою: м. Корюківка,                         

вул. Костюк Г., 20-Г, Корюківського району, Чернігівської області; 

- земельну ділянку  комунальної власності площею 0,1077 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної  та іншої промисловості   з кадастровим номером: 



7422410100:04:006:0035, яка знаходиться за адресою: м. Корюківка,                         

вул. Костюк Г., 20-Г, Корюківського району, Чернігівської області. 

- земельну ділянку  комунальної власності площею 0,0186 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної  та іншої промисловості   з кадастровим номером: 

7422410100:04:006:0034, яка знаходиться за адресою: м. Корюківка,                         

вул. Костюк Г., 20-Г, Корюківського району, Чернігівської області. 

 

2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право 

комунальної власності на новоутворені земельні ділянки 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 сьома сесія сьомого скликання) 

 

 

18 жовтня  2019 року                      м. Корюківка                           № 20-27/VІI 

 

Про надання земельних  

ділянок в оренду (суборенду) 

 

 Розглянувши звернення фізичних та юридичних осіб та додані матеріали, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись статтями 12, 79-1, 

93, 122 Земельного кодексу України, статтями 7, 31-33 Закону України «Про 

оренду землі», статтею 288 Податкового кодексу України, статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7438 га, 

яка передається в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

ТОВ «КОРФАД» за адресою: пров. Вокзальний, 6А, м. Корюківка. 

 1.1. Надати в оренду ТОВ «КОРФАД» земельну ділянку площею                 

0,7438 га з кадастровим номером 7422410100:01:001:1491 для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07.), терміном на 2 (два) роки, яка 

розташована за адресою: пров. Вокзальний, 6А, м. Корюківка. 

1.2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною 

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

грошової оцінки земельної ділянки. 

 

2.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,0500 га, 

яка передається в оренду для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови Кир’яну Сергію Володимировичу за адресою:                             

вул. Мирна, 28, с. Тельне. 



2.1. Надати в оренду Кир’яну Сергію Володимировичу земельну ділянку 

площею 0,0500 га з кадастровим номером 7422488700:04:000:0011 для 

будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови (КВЦПЗ 

03.15.), терміном на 2 (два) роки, яка розташована за адресою: вул. Мирна, 28, 

с. Тельне. 

2.2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною 

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

грошової оцінки земельної ділянки. 

 

3.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2500 га, 

яка передається в оренду для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Ткаченку Роману 

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

3.1. Надати в оренду Ткаченку Роману Юрійовичу земельну ділянку 

площею 0,2500 га з кадастровим номером 7422481500:05:000:0047 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01.), терміном на 1 (один) рік, яка 

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

3.2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною 

земельною ділянкою в розмірі 3 (три) % (відсотки) від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки. 

 

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 сьома сесія сьомого скликання) 

 

 

18 жовтня 2019 року                      м. Корюківка                               № 21-27/VІI 

 

Про затвердження технічної 

документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки 

 

Розглянувши клопотання ПП «Десна – Експерт – М» щодо затвердження 

технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 2,6142 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, яка розташована в адміністративних межах (за межами 

населених пунктів) Корюківської міської ради, Чернігівської області, право 

оренди на яку передбачається продати на земельних торгах, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань  житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись ст. 23 Закону України «Про 

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

 

міська рада вирішила:  

 

1.Затвердити технічну документацію про нормативно грошову оцінку 

земельної ділянки площею 2,6142 га, для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована в адміністративних 

межах (за межами населених пунктів) Корюківської міської ради, Чернігівської 

області, право оренди на яку передбачається продати на земельних торгах, яка 

розроблена ПП «Десна – Експерт – М». Кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:04:074:0006, нормативна грошова оцінка земельної ділянки на дату 

оцінки становить 5 626 994 грн. 88 коп. (п’ять мільйонів шістсот двадцять шість 

тисяч дев’ятсот дев’яносто чотири гривні 88 копійок). 

 

 2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 



земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.   

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять сьома сесія сьомого скликання) 

 

 

18 жовтня 2019 року                      м. Корюківка                                № 22-27/VІI 

 

Про проведення земельних 

торгів у формі аукціону 

 

 З метою наповнення місцевого бюджету, враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань  житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись статтями 134-139 Земельного кодексу 

України, статтями 6, 19 Закону України «Про оренду землі», статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:     

 

1.Затвердити перелік земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для продажу права оренди на земельних 

торгах у формі аукціону згідно Додатку 1. 

1.2.Встановити строк оренди земельних ділянок – 10 років. 

1.3.Встановити відсоток від нормативної грошової оцінки для розрахунку 

стартового розміру річної орендної плати за користування земельними 

ділянками, які виставляються на земельні торги, на рівні 10 (десяти) відсотків. 

1.4.Затвердити стартовий розмір річної орендної плати за користування 

земельними ділянками, які виставляються на земельні торги та значення кроку 

торгів згідно з Додатком 2. 

1.5.Виконавцем земельних торгів визначити ПП «Десна-Експерт-М». 

1.6.Виконавчому апарату Корюківської міської ради забезпечити 

передачу виконавцю торгів ПП «Десна-Експерт-М» матеріалів по земельних 

ділянках, які виставляються для продажу права оренди на земельних торгах. 

 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, яку планується за 

результатами земельних торгів передати в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва загальною площею 14,8819 га, на 



території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. Кадастровий номер земельної ділянки 7422482000:06:002:0078. 

2.1.Встановити строк оренди земельних ділянок – 7 років. 

2.2.Встановити відсоток від нормативної грошової оцінки для розрахунку 

стартового розміру річної орендної плати за користування земельними 

ділянками, які виставляються на земельні торги, на рівні 10 (десяти) відсотків. 

2.3.Затвердити стартовий розмір річної орендної плати за користування 

земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги в сумі 16840,90 грн. 

та значення кроку торгів в розмірі 0,5 % від стартового розміру річної орендної 

плати, а саме 84,20 грн. 

2.4.Виконавчому апарату Корюківської міської ради забезпечити 

передачу виконавцю торгів матеріалів по земельних ділянках, які 

виставляються для продажу права оренди на земельних торгах.  

 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, яку планується за 

результатами земельних торгів передати в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва загальною площею 29,1542 га, на 

території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. Кадастровий номер земельної ділянки 7422482000:06:002:0086. 

3.1.Встановити строк оренди земельних ділянок – 7 років. 

3.2.Встановити відсоток від нормативної грошової оцінки для розрахунку 

стартового розміру річної орендної плати за користування земельними 

ділянками, які виставляються на земельні торги, на рівні 10 (десяти) відсотків. 

3.3.Затвердити стартовий розмір річної орендної плати за користування 

земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги в сумі 32460,41 грн. 

та значення кроку торгів в розмірі 0,5 % від стартового розміру річної орендної 

плати, а саме 162,30 грн. 

3.4.Виконавчому апарату Корюківської міської ради забезпечити 

передачу виконавцю торгів матеріалів по земельних ділянках, які 

виставляються для продажу права оренди на земельних торгах. 

 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, яку планується за 

результатами земельних торгів передати в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва загальною площею 54,8660 га, на 

території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. Кадастровий номер земельної ділянки 7422482000:06:001:0082. 

4.1.Встановити строк оренди земельних ділянок – 7 років. 

4.2.Встановити відсоток від нормативної грошової оцінки для розрахунку 

стартового розміру річної орендної плати за користування земельними 

ділянками, які виставляються на земельні торги, на рівні 10 (десяти) відсотків. 

4.3.Затвердити стартовий розмір річної орендної плати за користування 

земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги в сумі 60413,22 грн. 



та значення кроку торгів в розмірі 0,5 % від стартового розміру річної орендної 

плати, а саме 302,07 грн. 

4.4.Виконавчому апарату Корюківської міської ради забезпечити 

передачу виконавцю торгів матеріалів по земельних ділянках, які 

виставляються для продажу права оренди на земельних торгах. 

 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, яку планується за 

результатами земельних торгів передати в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва загальною площею 9,5209 га, на території 

Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422482000:06:001:0060. 

5.1.Встановити строк оренди земельних ділянок – 7 років. 

5.2.Встановити відсоток від нормативної грошової оцінки для розрахунку 

стартового розміру річної орендної плати за користування земельними 

ділянками, які виставляються на земельні торги, на рівні 10 (десяти) відсотків. 

5.3.Затвердити стартовий розмір річної орендної плати за користування 

земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги в сумі 10230,09 грн. 

та значення кроку торгів в розмірі 0,5 % від стартового розміру річної орендної 

плати, а саме 51,15 грн. 

5.4.Виконавчому апарату Корюківської міської ради забезпечити 

передачу виконавцю торгів матеріалів по земельних ділянках, які 

виставляються для продажу права оренди на земельних торгах. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                            Р.АХМЕДОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення двадцять сьомої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 18.10.2019 № 22-27/VII 

 

 

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, які виставляються на земельні торги окремими лотами 

 
№з/п Місце 

розташування 

земельної ділянки 

Цільове призначення 

(функціональне 

використання) 

земельної ділянки 

Площа, 

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Умови 

продажу 

1. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

3,1884 7422488700:05:053:0020 оренда 

2. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 
Корюківська міська 

рада 

Для ведення 

особистого 
селянського 

господарства 

2,9816 7422488700:05:032:0001 оренда 

3. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

0,5230 7422488700:05:044:0012 оренда 

 

 

Секретар міської ради                        С.ОЛІЙНИК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення двадцять сьомої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 18.10.2019 № 22-27/VII 

 

 

Стартовий розмір річної орендної плати за користування земельними ділянками 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, які виставляються на 

земельні торги окремими лотами та значення кроку аукціону 

 
№з/п Місце розташування 

земельної ділянки 

Площа, 

га 

Нормативна 

грошова оцінка 

земельної 

ділянки, грн. 

Відсоток від 

нормативної 

грошової  

оцінки 

Стартовий 

розмір річної 

орендної 

плати, грн. 

Значення 

кроку 

аукціону, 

грн.  

1. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

3,1884 39211,39 10 3921,14 19,61 

2. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

2,9816 39557,62 10 3955,76 19,78 

3. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

0,5230 2515,42 10 251,54 1,23 

 

 

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 сьома сесія сьомого скликання) 

 

 

18 жовтня 2019 року                         м. Корюківка                               № 23-27/VІI 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо встановлення  

(зміни) меж населених пунктів Корюківської  

міської ради Корюківського району  

Чернігівської області 
 

 Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного  середовища, відповідно до 

ст.ст. 17, 46 Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 10, 173, 174, 175 

Земельного кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж населених пунктів Корюківської міської ради Корюківського 

району Чернігівської області, а саме: сіл Буда, Маховики, Петрова Слобода, 

Соснівка, Шишка, Воловики, Забарівка, Кирилівка, Нова Буда, Богдалівка, 

Гутище, Довга Гребля, Заляддя, Олійники, Рейментарівка, Будище, Самотуги, 

Сядрине, Тельне, Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка, Тютюнниця, 

Хотіївка. 

 

2. Виконавцем визначити товариство з обмеженою відповідальністю 

«Інститут землеустрою та земельно-правових відносин». 

 

3. Підготовку та затвердження проекту землеустрою провести згідно 

вимог чинного законодавства. 

 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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 сьома сесія сьомого скликання) 

 

 

18 жовтня 2019 року                      м. Корюківка                               № 24-27/VІI 
 

Про продаж земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

на території Корюківської міської ради 

 

Розглянувши звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись Конституцією 

України, ст.ст. 628, 629 Цивільного кодексу України, ст.ст. 12, 79-1, 122, 127, 

128 Земельного кодексу України, рішенням восьмої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 09.08.2017 року «Про збільшення вартості продажу 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення», ст.ст. 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, на якій знаходяться нежитлові будівлі, 

які розташовані за адресою: вулиця Дудка, 46/4, м. Корюківка, які належать 

Миснику Віталію Миколайовичу на праві приватної власності згідно договору 

купівлі - продажу, серія та номер: 194, виданий 01.03.2019 року та витягу з 

державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від 01.03.2019 року, номер запису про право власності 30524935. 

Земельна ділянка розташована за адресою: вулиця Дудка, 46/4, м. Корюківка, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1303, площею 0,1488 

га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

Звітом з експертної грошової оцінки земельної ділянки встановлена ринкова 

вартість земельної ділянки в розмірі 63 606 грн. 00 коп. (шістдесят три тисячі 

шістсот шість гривень 00 коп.) без урахування ПДВ. 



 1.1. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в п. 1 цього 

рішення, у сумі 69 966 грн. 60 коп. (шістдесят дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят 

шість гривень 60 коп.) без урахування ПДВ. 

 

 1.2. Продати земельну ділянку, вказану в п.1 цього рішення, за                          

69 966 грн. 60 коп. (шістдесят дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят шість гривень 

60 коп.) без урахування ПДВ. 

  

1.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 8 703 грн. 42 коп. (вісім 

тисяч сімсот три гривни 42 коп.), які сплачені Мисником Віталієм 

Миколайовичем відповідно до договору №4/2019 від 12.09.2019 на рахунок 

Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни земельної ділянки площею 

0,1488 га, що розташована за адресою: вулиця Дудка, 46/4, м. Корюківка. 

 

1.4. Встановити, що залишок коштів у розмірі 61 263 грн. 18 коп. 

(шістдесят одна тисяча двісті шістдесят три грн. 18 коп.) від загальної вартості 

земельної ділянки повинні бути сплачені Мисником Віталієм Миколайовичем 

до укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, які зараховуються 

до міського бюджету. 

 

  1.5. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на 

розрахунковий рахунок № UA378999980000031513941025639, відкритий 

Казначейство України (ЕАП), МФО банку 899998, код ЄДРПОУ 37750065, код 

платежу 33010100, отримувач: УК у Корюк.р-ні/отг м.Корюків/33010100. 

  

1.6. Уповноважити міського голову Ахмедова Ратана Ратановича (а у 

разі його відсутності - секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну) 

укласти та підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки з Мисником 

Віталієм Миколайовичем. 

1.6.1. Усі витрати по даному договору покласти на Мисника Віталія 

Миколайовича з урахуванням вимог п. 1.1.– 1.5. даного рішення. 

 

1.7. Повний розрахунок з Мисником Віталієм Миколайовичем за 

придбання земельної ділянки, вказаної в п. 1 даного рішення, повинен бути 

підтверджений довідкою Корюківської міської ради про зарахування до 

міського бюджету всієї суми  коштів.  

 

1.8.  Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 18.04.2019 з 

Мисником Віталієм Миколайовичем з дня укладання договору купівлі – 

продажу земельної ділянки, яка розташована за адресою: вулиця Дудка, 46/4,  

м. Корюківка, площею 0,1488 га. 

 

2. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, на якій знаходиться нежитлова будівля, 

яка розташована за адресою: вулиця Вокзальна, 12, м. Корюківка, яка належить 



Ковалю Миколі Валентиновичу на праві приватної власності згідно договору 

купівлі – продажу, серія та номер: 24, виданий 11.01.2019 року та витягу з 

державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від 11.01.2019 року, номер запису про право власності 29826871. 

Земельна ділянка розташована за адресою: вулиця Вокзальна, 12, м. Корюківка, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1468, площею 0,0400 

га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Звітом з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки встановлена ринкова вартість земельної 

ділянки в розмірі 30 932 грн. 00 коп. (тридцять тисяч дев’ятсот тридцять дві 

гривні 00 коп.) без урахування ПДВ. 

  

2.1. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в п. 2 цього 

рішення, у сумі 34 025 грн. 20 коп. (тридцять чотири тисячі двадцять п’ять 

гривень 20 коп.) без урахування ПДВ. 

 

 2.2. Продати земельну ділянку, вказану в п.2 цього рішення, за                          

34 025 грн. 20 коп. (тридцять чотири тисячі двадцять п’ять гривень 20 коп.) без 

урахування ПДВ. 

  

2.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 7 208 грн. 88 коп. (сім 

тисяч двісті вісім гривень 88 коп.), які сплачені Ковалем Миколою 

Валентиновичем відповідно до договору №3/2019 від 12.09.2019 р. на рахунок 

Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни земельної ділянки площею 

0,0400 га, що розташована за адресою: вулиця Вокзальна, 12, м. Корюківка. 

 

2.4. Встановити, що залишок коштів у розмірі 26 816 грн. 32 коп. 

(двадцять шість тисяч вісімсот шістнадцять гривень 32 коп.) від загальної 

вартості земельної ділянки повинні бути сплачені Ковалем Миколою 

Валентиновичем до укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, які 

зараховуються до міського бюджету. 

 

  2.5. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на 

розрахунковий рахунок № UA378999980000031513941025639, відкритий 

Казначейство України (ЕАП), МФО банку 899998, код ЄДРПОУ 37750065, код 

платежу 33010100, отримувач: УК у Корюк.р-ні/отг м.Корюків/33010100. 

  

2.6. Уповноважити міського голову Ахмедова Ратана Ратановича (а у 

разі його відсутності - секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну) 

укласти та підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки з фізичною 

особою-підприємцем Ковалем Миколою Валентиновичем. 

2.6.1. Усі витрати по даному договору покласти на фізичну особу-

підприємця Коваля Миколу Валентиновича з урахуванням вимог п. 2.1.– 2.5. 

даного рішення. 

 



2.7. Повний розрахунок з фізичною особою-підприємцем Ковалем 

Миколою Валентиновичем за придбання земельної ділянки, вказаної в п. 2 

даного рішення, повинен бути підтверджений довідкою Корюківської міської 

ради про зарахування до міського бюджету всієї суми коштів.  

 

2.8.  Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 22.07.2019 з 

фізичною особою-підприємцем Ковалем Миколою Валентиновичем з дня 

укладання договору купівлі – продажу земельної ділянки, яка розташована за 

адресою: вулиця Вокзальна, 12,  м. Корюківка, площею 0,0400 га. 

 

3. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, на якій знаходиться нежитлова будівля,  

яка розташована за адресою: вулиця Вокзальна, 8, м. Корюківка, яка належать 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» на 

праві приватної власності згідно договору купівлі-продажу, серія та номер 1297 

від 11.12.2018 року. Земельна ділянка розташована за адресою: вулиця 

Вокзальна, 8, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:0075, площею 0,0376 га, для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. 

Звітом з експертної грошової оцінки земельної ділянки встановлена ринкова 

вартість земельної ділянки в розмірі 26 703 грн. 00 коп. (двадцять шість тисяч 

сімсот три гривні 00 коп.) без урахування ПДВ. 

 

 3.1. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в п. 3 цього 

рішення, у сумі 29 373 грн. 30 коп. (двадцять дев’ять тисяч триста сімдесят три 

гривні 30 коп.) без урахування ПДВ. 

 

 3.2. Продати земельну ділянку, вказану в п.3 цього рішення, за                          

29 373 грн. 30 коп. (двадцять дев’ять тисяч триста сімдесят три гривні 30 коп.) 

без урахування ПДВ. 

  

3.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 3 614 грн. 11 коп. (три 

тисячі шістсот чотирнадцять гривень 11 коп.), які сплачені Товариством з 

обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» відповідно до 

договору №2/2019 від 12.09.2019 на рахунок Корюківської міської ради в 

рахунок оплати ціни земельної ділянки площею 0,0376 га, що розташована за 

адресою: вулиця Вокзальна, 8, м. Корюківка. 

 

3.4. Встановити, що залишок коштів у розмірі 25 759 грн. 19 коп. 

(двадцять п’ять тисяч сімсот п’ятдесят дев’ять гривень 19 коп.) від загальної 

вартості земельної ділянки повинні бути сплачені Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» до укладення договору 

купівлі-продажу земельної ділянки, які зараховуються до міського бюджету. 

 



  3.5. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на 

розрахунковий рахунок № UA378999980000031513941025639, відкритий 

Казначейство України (ЕАП), МФО банку 899998, код ЄДРПОУ 37750065, код 

платежу 33010100, отримувач: УК у Корюк.р-ні/отг м.Корюків/33010100. 

  

3.6. Уповноважити міського голову Ахмедова Ратана Ратановича (а у 

разі його відсутності - секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну) 

укласти та підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки з Товариством 

з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч». 

3.6.1. Усі витрати по даному договору покласти на Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» з урахуванням 

вимог п. 3.1.– 3.5. даного рішення. 

 

3.7. Повний розрахунок з Товариством з обмеженою відповідальністю 

«Племінне господарство «Бреч» за придбання земельної ділянки, вказаної в п. 3 

даного рішення, повинен бути підтверджений довідкою Корюківської міської 

ради про зарахування до місцевого  бюджету всієї суми  коштів.  

 

3.8.  Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 06.06.2019 з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» з 

дня укладання договору купівлі – продажу земельної ділянки, яка розташована 

за адресою: вулиця Вокзальна, 8, м. Корюківка, площею 0,0376 га. 

 

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 сьома сесія сьомого скликання) 

 

 

18 жовтня 2019 року                      м. Корюківка                               № 25-27/VІI 

 

Про відкриття інклюзивної групи  

в Корюківському ДНЗ № 1 «Дельфін» 

 

        З метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту 

за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство, враховуючи 

рекомендації постійної комісії  міської ради  з  гуманітарних питань, 

законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, 

депутатської етики та регламенту керуючись постановою Кабінету Міністрів 

України від 10.04.2019  № 530 «Про затвердження Порядку організації 

діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти», наказом 

Міністерства освіти і науки та Міністерством охорони здоров’я України від 

06.02.2015 №104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних 

груп в дошкільних навчальних закладах», Указом Президента України від 

03.12. 2015  № 678/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав 

людей з інвалідністю», Законом України «Про дошкільну освіту», ст. ст. 25,26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

Висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини від 

17.09.2019 № 947,  

міська рада вирішила: 

 

          1. Відкрити з 01 листопада 2019 року інклюзивну групу (компенсуючого 

типу) для дітей з особливими освітніми потребами на базі старшої групи 

(загального типу) Корюківського дошкільного навчального закладу № 1 

«Дельфін» художньо - естетичного напрямку Корюківської міської ради.  

 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти 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 сьома сесія сьомого скликання) 

 

 

18 жовтня 2019 року                      м. Корюківка                                № 26-27/VII 

 

Про Звернення депутатів  

Корюківської міської ради до  

Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О.,  

народного депутата України Зуєва М.С. 

 

Відповідно до ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  

 

міська рада вирішила : 

 

1. Звернутися до Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О.,  

народного депутата України Зуєва М.С. щодо підтримки законопроєкту 

№ 2231 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо 

зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні пального та 

частини акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального 

до місцевих бюджетів у 2020 році)» (додається). 

 

2. Направити Звернення міської ради до Голови Верховної Ради України 

Разумкова Д.О.,  народного депутата України Зуєва М.С. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних  

ситуацій, регуляторної  політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 

  



Голові Верховної Ради України  

Разумкову Д.О.  

 

Звернення депутатів Корюківської міської ради 

щодо підтримки законопроєкту № 2231 «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України (щодо зарахування частини акцизного податку з виробленого в 

Україні пального та частини акцизного податку з ввезеного на митну територію 

України пального до місцевих бюджетів у 2020 році)» 

 

Вельмишановний Дмитре Олександровичу! 

 

Бюджетним кодексом України передбачено, починаючи з 2020 року, 

скасування частини (13,44%) відрахування надходжень акцизного податку до 

місцевих бюджетів. Це призведе до зменшення надходжень до місцевих 

бюджетів та їх розбалансування, адже не визначено механізму компенсації 

втрат місцевих бюджетів базового рівня від позбавлення їх частини 

«місцевого» акцизу. Це суперечить вимогам ст.142 Конституції України та 

Бюджетного кодексу України, адже у разі прийняття державою рішень, 

внаслідок яких зменшуються доходи місцевих бюджетів, одночасно необхідно 

приймати рішення про компенсацію таких втрат. Зазначаємо, що втрати  

міського  бюджету Корюківської міської ради  складуть 4400 тис грн. 

4 жовтня 2019 року у Верховній Раді України група народних депутатів 

зареєструвала проєкт Закону України «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України (щодо зарахування частини акцизного податку з виробленого в 

Україні пального та частини акцизного податку з ввезеного на митну територію 

України пального до місцевих бюджетів у 2020 році)» (№ 2231). Прийняття 

цього законопроєкту дозволить: 

- зберегти надійне джерело фінансування заходів та об’єктів соціальної 

та інженерної інфраструктури населених пунктів в обсязі щонайменше                              

4000 тис. грн; 

- зберегти додатковий інструмент боротьби з тіньовою економікою, 

через додатковий контроль з боку органів місцевого самоврядування за 

надходженнями від автозаправних станцій; 

- забезпечити продовження реформи децентралізації, зокрема в частині 

гарантування сталих обсягів доходів місцевих бюджетів. 

Просимо сприяти прискореному розгляду та прийняттю проєкту Закону 

України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо 

зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні пального та 

частини акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального 

до місцевих бюджетів у 2020 році)» № 2231від 04.10.2019.  
 

Схвалено на пленарному засіданні  

двадцять сьомої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання 18 жовтня 2019 року 

 



Народному депутату України  

Зуєву М.С. 
 

 

 

Звернення депутатів Корюківської міської ради 

щодо підтримки законопроєкту № 2231 «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України (щодо зарахування частини акцизного податку з виробленого в 

Україні пального та частини акцизного податку з ввезеного на митну територію 

України пального до місцевих бюджетів у 2020 році)» 
 

Шановний Максиме Сергійовичу! 
 

Бюджетним кодексом України передбачено, починаючи з 2020 року, 

скасування частини (13,44%) відрахування надходжень акцизного податку до 

місцевих бюджетів. Це призведе до зменшення надходжень до місцевих 

бюджетів та їх розбалансування, адже не визначено механізму компенсації 

втрат місцевих бюджетів базового рівня від позбавлення їх частини 

«місцевого» акцизу. Це суперечить вимогам ст.142 Конституції України та 

Бюджетного кодексу України, адже у разі прийняття державою рішень, 

внаслідок яких зменшуються доходи місцевих бюджетів, одночасно необхідно 

приймати рішення про компенсацію таких втрат. Зазначаємо, що втрати  

міського  бюджету Корюківської міської ради  складуть 4400 тис грн. 

4 жовтня 2019 року у Верховній Раді України група народних депутатів 

зареєструвала проєкт Закону України «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України (щодо зарахування частини акцизного податку з виробленого в 

Україні пального та частини акцизного податку з ввезеного на митну територію 

України пального до місцевих бюджетів у 2020 році)» (№ 2231). Прийняття 

цього законопроєкту дозволить: 

- зберегти надійне джерело фінансування заходів та об’єктів соціальної 

та інженерної інфраструктури населених пунктів в обсязі щонайменше                   

4000 тис. грн; 

- зберегти додатковий інструмент боротьби з тіньовою економікою, 

через додатковий контроль з боку органів місцевого самоврядування за 

надходженнями від автозаправних станцій; 

- забезпечити продовження реформи децентралізації, зокрема в частині 

гарантування сталих обсягів доходів місцевих бюджетів. 

Просимо сприяти прискореному розгляду та прийняттю проєкту Закону 

України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо 

зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні пального та 

частини акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального 

до місцевих бюджетів у 2020 році)» № 2231від 04.10.2019.  
 

Схвалено на пленарному засіданні  

двадцять сьомої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання 18 жовтня 2019 року 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                                                                                          

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять сьома сесія сьомого скликання) 

 

 

18 жовтня 2019 року                      м. Корюківка                                № 27-27/VII 

 

Про Звернення до Президента України Зеленського В.О., 

Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О., 

Прем’єр-міністра України Гончарука О.В. 

та народних депутатів України, обраних від Чернігівщини, 

щодо продажу земель сільськогосподарського призначення 

  

Відповідно до ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

міська рада вирішила : 

 

1.Звернутися до Президента України Зеленського В.О., Голови Верховної 

Ради України Разумкова Д.О., Прем’єр-міністра України Гончарука О.В. та 

народних депутатів України, обраних від Чернігівщини щодо продажу земель 

сільськогосподарського призначення  (додається). 

 

2.Направити дане рішення Президенту України Зеленському В.О., Голові 

Верховної Ради України Разумкову Д.О., Прем’єр-міністру України               

Гончаруку О.В. та народним депутатам України Гривку С.Д., Давиденку В.М., 

Дубілю В.О., Зубу В.О., Зуєву М.С., Семінському О.В., Приходьку Б.В.,                

Полякову А.Е., Халімону П.В. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних  

ситуацій, регуляторної  політики, депутатської етики та регламенту 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 



 

ЗВЕРНЕННЯ  

депутатів Корюківської міської ради Чернігівської області 

до Президента України Зеленського В.О., Голови Верховної Ради України 

Разумкова Д.О., Прем’єр-міністра України Гончарука О.В. та народних 

депутатів України, обраних від Чернігівщини, щодо продажу земель 

сільськогосподарського призначення 

 

Останнім часом урядовцями проголошується необхідність термінового 

запровадження продажу українських земель, для всіх, включаючи юридичних осіб 

і навіть іноземців. 

Враховуючи надзвичайну загрозу поспішного запровадження продажу 

земель сільськогосподарського призначення, більшість громадських організацій 

агропромислового комплексу, чия діяльність і життя нерозривно пов'язані з селом, 

заявляють про неприпустимість скасування мораторію на продаж 

сільськогосподарських земель, оскільки це пряме порушення статей 13, 14 

Конституції України, яке спрямоване на позбавлення селян землі. 

Україна, на жаль, є лідером у Європі за рівнями монополізації економіки, 

розгулу корупції, відсутністю ефективної судової влади та механізму і практики 

реальної підтримки свого сільгоспвиробника. А різниця між доходами 

найбагатших і найбідніших верств населення дуже значна. 

Поспішне і непродумане запровадження продажу сільськогосподарських 

земель може стати детонатором соціального вибуху в країні, де і без того 

надзвичайно напружена ситуація. Це є реальною загрозою національній безпеці та 

державному суверенітету України.   

Наміри майбутнього продажу української землі практично ідентичні сценарію 

минулої приватизації промислових об'єктів. Але, навідміну від промисловості, 

земля це ресурс, який неможливо відновити.  

Враховуючи викладене, звертаємося до Вас із проханням щодо: 

- продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення 

до 01.01.2021 року; 

- припинення проголошення намірів невідкладно продавати землі державної 

власності, оскільки серед українських громадян, вітчизняних фермерів існує 

надзвичайно велика потреба в земельних ділянках для ведення сімейних 

фермерських господарств; 

- забезпечення розробки механізму продажу сільськогосподарської землі  в 

майбутньому - тільки фізичним особам, громадянам України з обмеженням у 

площі; 

- узгодження етапів продовження земельної реформи з профільними 

громадськими організаціями на засадах селяноцентричного спрямування; 

- припинення, з метою уникнення соціальної напруги в суспільстві, публічної 

риторики щодо запуску вільного продажу українських земель, в тому числі 

іноземцям; 

 

 

 



 

- проведення широкого публічного обговорення покрокового запровадження 

прозорого й цивілізованого обігу земель в інтересах нинішнього і майбутніх 

поколінь; 

- врахування інтересів існуючих землекористувачів, передбачивши законодавчо 

їхнє право щодо першочергового викупу орендованих земельних ділянок 

протягом 5-7 років; 

- внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо встановлення розміру 

бюджетної підтримки малого фермерства на рівні не менше 1% ВВП.  

Таким чином, при завершенні земельної реформи обов’язково врахувати 

спроможність і готовність українських фермерів та українських 

сільгоспвиробників  обробляти українські чорноземи без залучення іноземного 

капіталу та іноземців, забезпечуючи роботою селян, збільшуючи доходи 

Державного бюджету і Пенсійного фонду України. Тим самим сприяти цілісності 

України та гарантувати продовольчу безпеку держави.  

Сподіваємося на розуміння і підтримку. 

  

Схвалено на пленарному засіданні  

двадцять сьомої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання 18 жовтня 2019 року 

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять сьома сесія сьомого скликання)  

 

 

18 жовтня 2019 року                    м. Корюківка                                     № 28-27/VIІ 
 

Про затвердження  

детального плану території 

 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», ст.12 Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.1.1-

14:2012 «Склад та зміст детального плану території», розглянувши 

містобудівну документацію «Детальний план території на земельну ділянку для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка 

розташована за межами міста Корюківка Корюківського району Чернігівської 

області. Площа земельної ділянки 5,8922 га, кадастровий номер 

7422482000:06:001:0069», розроблений ПП фірма «Майстерня архітектора 

Травки В.А.», взявши до уваги протокол громадських слухань щодо врахування 

громадських та приватних інтересів під час розгляду пропозицій громадськості 

при розгляді містобудівної документації, враховуючи  рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 
 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити містобудівну документацію «Детальний план території 

на земельну ділянку для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, яка розташована за межами міста Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області. Площа земельної ділянки              

5,8922 га, кадастровий номер 7422482000:06:001:0069». 

 

2. Визначити, що детальний план території за межами міста 

орієнтовною площею 5,8922  га на основі затвердженого генерального плану           



м. Корюківка Чернігівської області для промислових підприємств, складів, баз, 

кадастровий номер 7422482000:06:001:0069 є невід'ємною складовою частиною 

містобудівної документації генерального плану міста Корюківка. 

 

3. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає 

оприлюдненню на офіційному веб-сайті Корюківської міської ради. 

 

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 

 


