
ПРОТОКОЛ 

спільного засідання 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 та 

з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту 

 

16 жовтня  2019 року               м.Корюківка 

  

 

Присутні:   Василець Ніна Вікторівна 

                    Плющ Анастасія Вікторівна 

                    Байдак Микола Богданович 
 

                      Карасьов Юрій Валентинович 

                      Одноралов Едуард Леонідович 
 

                       Симончук Світлана Валентинівна 

              Солодка Наталія Юріївна 

                       Лашко Максим Борисович 

                       Ічанська Марина Сергіївна 

                       Лещенко Світлана Віталіївна 

                       Тарасенко Василь Олексійович  

  Левченко Олександр Григорович 

  Кугук Ірина Іванівна 

                       Станіславський Максим Ігорович                  

                       Земляний Олег Васильович 

  Шматок Геннадій Павлович 

 

Відсутні:    Бабич Сергій Володимирович 

                     Лебех Віктор Миколайович 

  Чепа Валерій Віталійович                    

                     Лисиця Артем Олександрович 

                     Сорока Ігор Миколайович  

                     Матюха Олексій Олегович 

                     Левицький Олександр Сергійович 

                     Милейко  Сергій Олександрович 

                     Рачек Анатолій Євгенович 

 

Запрошені: секретар міської  ради - Олійник Світлана Олександрівна,   перший 

заступник міського голови Савченко Олександр Миколайович, заступник 



міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Биков Олександр 

Миколайович, начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена 

Іванівна, начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму міської 

ради  Кукуюк Оксана Леонідівна, начальник  юридичного відділу  міської ради 

Яковець Сергій Миколайович, начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна  міської ради Скиба Тетяна Віталіївна.  

 

 Відповідно до ст.93 Регламенту   роботи  Корюківської міської ради  

сьомого скликання,  якщо одночасно проводиться спільне засідання двох 

постійних комісій і більше, головувати на засіданні може один із голів постійних 

комісій ( за домовленістю ) або один із  заступників  голів комісій, або секретар 

ради за згодою депутатів. 

  

За  пропозицією  голови постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного  середовища Плющ А.В. вести спільне 

засідання  доручено  секретарю міської ради Олійник Світлані Олександрівні. 

Пропозиція Плющ А.В. підтримана одноголосно.  

 

 Головуючим на спільному засіданні постійних комісій Олійник  Світланою 

Олександрівною запропоновано наступний порядок денний, а саме: 

 
 

Порядок денний: 

 

1.Про внесення змін до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про міський бюджет на 2019 рік». 

Інформує: начальник   фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

2.Про внесення змін до міських Програм. 

Інформує: начальник   фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

3.Про внесення змін до рішення п’ятої сесії сьомого скликання  від 30 березня            

2017 року «Про затвердження Положення про цільовий фонд Корюківської 

міської ради». 

Інформує: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

міської ради  Кукуюк Оксана Леонідівна. 

 

4.Про прийняття майна у міську комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 



 

5.Про передачу майна міської комунальної власності. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

6.Про надання дозволу на списання майна міської комунальної власності. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

7.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. 

Інформує: начальник  юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

8.Про найменування нових вулиць в місті Корюківка. 

Інформує: начальник  юридичного відділу  міської ради Яковець Сергій 

Миколайович. 

 

9.Про надання згоди на добровільне приєднання територіальних громад до 

об’єднаної територіальної громади. 

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

 

10.Про внесення змін до деяких рішень міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

11.Про розірвання та поновлення договорів оренди (суборенди) землі. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

12.Про внесення змін до діючого договору оренди земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності.  

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

13.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної  

ділянки.  

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 



14.Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

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

земельної частки (паю). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

15.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

16.Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо 

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

під польовими дорогами. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

17.Про приватизацію земельних ділянок. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

18.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки 

(паю). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

19.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

20.Про надання земельних ділянок в оренду(суборенду). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

21.Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

 

 



22.Про проведення земельних торгів у формі аукціону. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

23. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

встановлення  (зміни) меж населених пунктів Корюківської  міської ради 

Корюківського району  Чернігівської області. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

24.Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення на 

території Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

25.Про відкриття інклюзивної групи в Корюківському ДНЗ № 1 «Дельфін». 

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

 

26.Про розгляд клопотань. 

Інформує: начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

Вирішили: розглянути запропонований головуючим Олійник С.О. порядок 

денний роботи спільного засідання постійних комісій міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по першому питанню порядку денного «Про внесення змін до рішення 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 

року «Про міський бюджет на 2019 рік»  начальника   фінансового відділу міської 

ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх про зміни, які 

пропонується внести до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради 

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

Вирішили:  підтримати запропонований проект рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по другому питанню порядку денного «Про внесення змін до міських 

Програм» начальника   фінансового відділу міської ради Барсук Олену Іванівну, 

яка проінформувала присутніх про зміни, які  пропонується внести  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,  до цільової 

Програми «Управління майном міської комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади на 2018-2020 роки, до Програми ««Шкільний 

автобус» на 2017-2020 роки,  до Програми «Фінансової підтримки громадських 

організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення на 

2018-2020 роки. 

Вирішили:  підтримати запропонований проект рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по третьому питанню порядку денного «Про внесення змін до рішення 

п’ятої сесії сьомого скликання  від 30 березня 2017 року «Про затвердження 

Положення про цільовий фонд Корюківської міської ради» начальника відділу 

економіки, транспорту, інвестицій та туризму міської ради  Кукуюк Оксану 

Леонідівну, яка проінформувала присутніх про зміни, які пропонується  внести  

до рішення п’ятої сесії сьомого скликання  від 30 березня 2017 року «Про 

затвердження Положення про цільовий фонд Корюківської міської ради», а саме 

пропонується 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», а також зазначила, що 

пропонується кошти, визначені в пункті 2.6., 2.6.1., 2.6.2. спрямовувати на 

розвиток інженерної інфраструктури Корюківської міської ради». 

Вирішили:  підтримати запропонований проект рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по четвертому питанню порядку денного «Про прийняття майна у 

міську комунальну власність Корюківської міської територіальної громади» 

провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка проінформувала присутніх про  

прийняття у міську комунальну власність прибудинкової території по                        

пров. Бульварному, 8а, м. Корюківка, гідротехнічної споруди по  вул. Дудка 

м. Корюківка  та трактора ХТЗ-150К-09.172.00,  реєстраційний номер 31598СВ, з 

відвалом снігоочисним, 2019 року випуску. 

Вирішили:  підтримати запропонований проект рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 



Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по п’ятому питанню порядку денного «Про передачу майна міської 

комунальної власності» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка 

проінформувала присутніх про передачу майна  міської комунальної власності. 

Вирішили:  підтримати запропонований проект рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради.  

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по шостому питанню порядку денного «Про надання дозволу на 

списання майна міської комунальної власності» провідного спеціаліста відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну, яка проінформувала присутніх про надання Центру надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради дозволу на списання з балансу 

матеріальних активів в кількості 12 одиниць. 

Вирішили:  підтримати запропонований проект рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сьомому питанню порядку денного «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» 

начальника  юридичного відділу  міської ради Яковця Сергія Миколайовича, 

який проінформував присутніх про викупну ціну земельних ділянок, інших 

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

власності фізичних осіб для суспільних потреб. 

Вирішили:  підтримати запропонований проект рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

  

Слухали: по восьмому питанню порядку денного «Про найменування нових 

вулиць в місті Корюківка» начальника  юридичного відділу  міської ради Яковця 

Сергія Миколайовича, який проінформував присутніх про 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. 

Вирішили:  підтримати запропонований проект рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  



 

Слухали: по дев’ятому питанню порядку денного «Про надання згоди на 

добровільне приєднання територіальних громад до об’єднаної територіальної 

громади» секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну, яка  

проінформувала присутніх про пропозицію Олександрівського  сільського 

голови  від 27 вересня 2019 року № 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, а також  про  

надання згоди 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. 

Вирішили:  підтримати запропонований проект рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по десятому питанню порядку денного «Про внесення змін до деяких 

рішень міської ради» начальник відділу земельних ресурсів та комунального 

майна  міської ради Скиба Тетяна Віталіївна, яка проінформувала присутніх про 

зміни, які пропонується внести до деяких рішень міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проект рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

  

Слухали: по одинадцятому питанню порядку денного «Про розірвання та 

поновлення договорів оренди (суборенди) землі»  начальник відділу земельних 

ресурсів та комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка 

проінформувала присутніх про розірвання та поновлення договорів оренди 

(суборенди) землі з фізичними та юридичними особами на території  

територіальної громади. 

Вирішили:  підтримати запропонований проект рішення з урахуванням 

пропозицій та подати на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по дванадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

діючого договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

комунальної власності» начальника відділу земельних ресурсів та комунального 

майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка поінформувала присутніх про 



внесення 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.  

Вирішили:  підтримати запропонований проект рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по тринадцятому питанню порядку денного «Про надання дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки земельної  ділянки» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна  міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання Савченка Олександра 

Олександровича щодо надання  йому дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки орендованої ним земельної ділянки для подальшого придбання її у 

власність по вул. Вокзальна, 16/2, м. Корюківка, площею  0,0216 га. 

Вирішили:  підтримати запропонований проект рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по чотирнадцятому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки 

(паю)» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про  заяви фізичних 

та юридичних осіб щодо надання дозволу на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки (паю). 

Вирішили:  підтримати запропонований проект рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по п’ятнадцятому  питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка 

проінформувала присутніх про заяви фізичних та юридичних осіб щодо  надання 

дозволу на виготовлення  документації із землеустрою. 

Вирішили:  підтримати запропонований проект рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 



Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по шістнадцятому  питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

дорогами» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  

міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 

клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Забарівське»  щодо 

надання дозволу на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо 

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

під польовими дорогами. 

Вирішили:  підтримати запропонований проект рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по сімнадцятому  питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок» начальника відділу земельних ресурсів та комунального 

майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 

заяви фізичних та юридичних осіб, які звертаються  з заявами про передачу 

безоплатно у власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення 

особистого селянського господарства відповідно до розробленої документації. 

Вирішили:  підтримати запропонований проект рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по вісімнадцятому  питанню порядку денного «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки (паю)»  начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка  проінформувала присутніх про  заяви  та клопотання  громадян 

щодо затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки 

(паю). 

Вирішили:  підтримати запропонований проект рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по дев’ятнадцятому   питанню порядку денного «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності»  начальника відділу земельних ресурсів та комунального 

майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка  проінформувала присутніх  про 



технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 

0,2600 га, яка перебуває в комунальній власності для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, що розташована за адресою:                                    

м. Корюківка,вул. Костюк Г., 20-Г. 

 Вирішили:  підтримати запропонований проект рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по двадцятому  питанню порядку денного «Про надання земельних 

ділянок в оренду(суборенду)»  начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка  проінформувала 

присутніх про звернення фізичних та юридичних осіб щодо передачі земельних 

ділянок в оренду (суборенду).  

Вирішили:  підтримати запропонований проект рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по двадцять першому  питанню порядку денного «Про затвердження 

технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки»  

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну, яка  проінформувала присутніх про 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.  

Вирішили:  підтримати запропонований проект рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по двадцять другому  питанню порядку денного «Про проведення 

земельних торгів у формі аукціону»  начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка  проінформувала 

присутніх про перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для продажу права оренди на земельних торгах у формі 

аукціону, який пропонується для затведження,  про  необхідність  затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, які планується за 

результатами земельних торгів передати в оренду для ведення товарного 



сільськогосподарського виробництва площею 14,8819 га., площею 29,1542 га., 

54,8660 га., площею 9,5209 га. 

Виступили: голова постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного  середовища Плющ Анастасія Вікторівна, 

яка запропонувала встановити строк оренди земельних ділянок – 10 років  по 

земельних ділянках  зазначених у Додатку 1до цього рішення. 

Вирішили: підтримати пропозицію  щодо  збільшення терміну передачі в оренду 

земельних ділянок, зазначених у Додатку 1 до цього рішення з 7 ми років на 10 

років. 

Вирішили:  підтримати запропонований проект рішення з урахуванням змін та 

подати на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по двадцять третьому питанню порядку денного «Про надання дозволу 

на розроблення проектів землеустрою щодо встановлення  (зміни) меж населених 

пунктів Корюківської  міської ради Корюківського району  Чернігівської 

області» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про необхідність  

розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених 

пунктів Корюківської міської ради,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 та надання відповідного дозволу. 

Вирішили:  підтримати запропонований проект рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по двадцять четвертому питанню порядку денного «Про продаж 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території 

Корюківської міської ради»  начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення на 

території Корюківської міської ради, а  саме земельної ділянки розташованої 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, земельної ділянки  розташованої 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, земельної ділянки розташованої 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.  

Вирішили:  підтримати запропонований проект рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по двадцять п’ятому питанню порядку денного «Про відкриття 

інклюзивної групи в Корюківському ДНЗ № 1 «Дельфін» секретаря міської ради 

Олійник Світлану Олександрівну, яка проінформувала присутніх про відкриття з 

01 листопада 2019 року інклюзивної групи (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. Відкриття інклюзивної групи  

забезпечить реалізацію права дітей з особливими освітніми потребами на освіту 

за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство. 

Вирішили:  підтримати запропонований проект рішення та подати на розгляд 

сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по двадцять шостому питанню порядку денного «Про розгляд 

клопотань»  начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  

міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка  проінформувала присутніх про заяви 

громадян Лиходія Євгена Миколайовича вх. №1174/06-01 від 30.09.2019 р., 

Стецова Едуарда Володимировича вх. №1175/06-01 від 30.09.2019 р., Мелашенко 

Аліни Віталіївни вх. №1176/06-01 від 30.09.2019 р., Осипенко Катерини 

Олександрівни вх. 1177/06-01 від 30.09.2019 р. 

У своїй заяві громадяни: Лиходій Євген Миколайович та Стецов Едуард 

Володимирович просять надати їм дозвіл на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.) площею орієнтовно по              

2,0 га, які розташовані на території Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту).  
 Бажана земельна ділянка розташована за межами населених пунктів 

територіальної громади. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 31.01.2018 року № 60-р «Питання передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну 

власність об’єднаних територіальних громад» зазначена земля не сформована та 

не передана у комунальну власність територіальної громади. 

Відповідно до статей 12, 122 Земельного кодексу України сільські, 

селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування 



із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх 

потреб. 

У своїй заяві громадяни Мелашенко Аліна Віталіївна та Осипенко 

Катерина Олександрівна просять надати дозвіл на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної безоплатно у власність для ведення 

особистого селянського господарства площею орієнтовно по 2,0 га за рахунок 

земельної ділянки з кадастровим номером 7422488700:05:000:1223 

сільськогосподарського призначення комунальної власності. 

Відповідно до рішення двадцять четвертої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 30 травня 2019 року «Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки» надано 

дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки з кадастровим номером 7422488700:05:000:1223, загальною 

площею 7,2087 га, яка перебуває у комунальній власності територіальної громади 

в особі Корюківської міської ради, з виділенням у дві окремі земельні ділянки 

орієнтовними площами 3,2087га та 4,0000 га.  

Вирішили: 

1.У задоволенні заяв громадян Лиходія Євгена Миколайовича, Стецова 

Едуарда Володимировича, Мелашенко Аліна Віталіївни, Осипенко Катерини 

Олександрівни щодо надання їм дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.) площею орієнтовно 2,0 га, 

які розташовані на території Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) – відмовити. 

2. Рекомендувати громадянам Лиходію Євгену Миколайовичу, Стецову 

Едуарду Володимировичу вибрати інші місця розташування земельних ділянок 

за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського господарства, 

(КВЦПЗ 01.03.), а саме земельні ділянки, які є землями комунальної власності. 

3.Рекомендувати громадянам Мелашенко Аліні Віталіївні, Осипенко 

Катерині Олександрівні подати заяви на виготовлення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства після формування та державної реєстрації новоствореної земельної 

ділянки відповідно до норм чинного законодавства. 

4. Питання на розгляд сесії міської ради не виносити. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

 

Головуючий на  спільному засіданні  

постійних комісій міської ради  

(секретар міської ради)                 С.ОЛІЙНИК 

 
 


