
 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять шоста сесія сьомого скликання)  

 

 

28 травня 2020 року                         м. Корюківка                                  № 1-36/VIІ 

 

Про виконання міського  

бюджету  за І квартал 2020 року                                     

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 21 травня 2020 року № 158 «Про виконання міського бюджету за І квартал 

2020 року», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

керуючись пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада ви рішила: 

 

1. Затвердити Звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2020 року 

згідно додатку:   

- по доходах у сумі 42 340,9 тис. гривень, в тому числі по доходах 

загального фонду міського бюджету у сумі 41 037,3 тис. гривень та  

спеціального фонду міського бюджету у сумі 1 303,6 тис. гривень; 

 

- по видатках у сумі 42 606,8 тис. гривень, у тому числі по видатках 

загального фонду міського бюджету у сумі 35 579,5 тис. гривень та 

спеціального фонду міського бюджету у сумі 7 027,3 тис. гривень; 

 

- по кредитуванню в сумі 53,5 тис. гривень, в тому числі по загальному 

фонду в сумі 45,0 тис. гривень та спеціального фонду в сумі 8,56 тис.гривень. 

 

 2. Затвердити розпорядження міського голови, видані з 07.02.2020 року 

по 28.05.2020 року, згідно з додатком 2. 

 



3. 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 

 

 
                                                                                                                           

 

 

 

 

                                                                    
 



КПКВ Назва
Бюджет на 2020 рік 

(із внесеними 

змінами)

Бюджет на І 

квартал 2020 року 

(із внесеними 

змінами)

Виконано

% до  

призначень на 

звітний період

% до  річних 

призначень 

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

0100 Державне управління 19333,8 5800,8 4015,9 69,2 20,8

1000 Освіта 88721,6 24549,6 16509,6 67,2 18,6

2000 Охорона здоров’я 8400,6 7871,6 6079,3 77,2 72,4

3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 10523,4 2836,9 2214,6 78,1 21,0

3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 732,8 222,8 108,1 48,5 14,8

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи) 256,0 #ДЕЛ/0! 0,0

3190 Соціальний захист ветеранів війни і праці 120,0 41,0 30,8 75,0 25,6
3240 Інші заклади та заходи 9414,6 2573,2 2075,7 80,7 22,0
4000 Культура і мистецтво 7109,2 2056,8 1227,0 59,7 17,3
5000 Фізична культура і спорт 1721,0 430,1 299,9 69,7 17,4

6000 Житлово - комунальне господарство 14303,6 4991,5 3196,4 64,0 22,3

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 

житлово-комунального господарства 492,0 390,0 219,7 56,3 44,7

6020

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних 

підприємств, районних виробничих об’єднань та інших 

підприємств, установ, організацій житлово - 

комунального господарства 7340,0 2324,5 1651,7 71,1 22,5

6030 Організація благоустрою населених пунктів 6471,6 2277,0 1325,0 58,2 20,5

7000 Економічна діяльність 8100,52 2530,22 220,4 8,7 2,7

7130 Здійснення заходів із землеустрою 200 120 0,0 0,0

7410

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом 199 100 54,0 54,0 27,1

7440

Утримання та розвиток  транспортної 

інфраструктури 7572 2222 151,1 6,8 2,0

7600

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною 

діяльністю 129,52 88,22 15,3 17,3 11,8

8000 Інша діяльність 493,1 413,1 10,4 56,8 2,1

8110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха 474,8 394,8 0,0 0,0

8130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 18,3 18,3 10,4 56,8 56,8

Разом  по загальному фонду 158706,8 51480,6 33773,5 65,6 21,3

Міжбюджетні трансферти 6902,2 1850,1 1806,0 97,6 26,2

9110 Реверсна дотація 6433,9 1608,6 1608,6 100,0 25,0

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 368,3 141,5 97,4 68,8 26,4

9800

Субвенція з місцевого бюджету держаному бюджету на 

виконання програм соціально - економічного розвитк 

регіонів 100,0 100,0 100 100,0 100,0

Всього видатків  загальному фонду (з урахуванням 

трансфертів) 165608,9 53330,8 35579,5 66,7 21,5

КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 45,0 45,0 100,0 100,0

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 23622,8 7027,3 29,7 29,7
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних 

установ 5250,3 949,6 18,1 18,1

Бюджет розвитку 16380,0 5977,9 36,5 36,5

7691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 

утворених ВР АРК, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади і фондів, утворених ВР АРК, органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами 

виконавчої влади 561,8 0,0 0,0

8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 1430,7 99,8 7,0 7,0

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 189231,7 53330,8 42606,8 79,9 22,5

Секретар міської ради С.ОЛІЙНИК



Виконання міського бюджету за І квартал 2020 року
тис. грн

Код Назва
План на рік  з 

урахув. змін

План на звітний 

період
Виконано

% до 

призначень 

звітного періоду

ДОХОДИ  ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 121451,3 29105,0 27938,0 96,0

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості 79350,0 18730,0 16196,6 86,5

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 79350,0 18730,0 16196,3 86,5

11020000 Податок на прибуток підприємств 0,0 0 0,3

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 3641,0 925,0 1949,9 В/100

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок) 7870,3 1960,0 1628,4 83,1

18000000 Місцеві податки 30590,0 7490,0 8163,1 109,0

18010000 Податок на майно 17800,0 4040,0 4810,6 119,1

18030000 Туристичний збір 0,0 0,0 0,2

18050000 Єдиний податок  12790,0 3450,0 3352,3 97,2

20000000 Неподаткові надходження 1370,0 258,5 454,3 175,7

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 30,0 0,0 4,4

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх 

об`єднань 0,0 0,0 0,2

21080000 Інші надходження  30,0 0,0 4,2

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності            1340,0 258,5 439,8 170,1

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 870,0 168,0 308,3 183,5

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном 450,0 87,0 127,6 146,7

22090000 Державне мито  20,0 3,5 3,6 102,9

22130000 Орендна плата за водні обєкти 0,0 0,0 0,3

24000000 Iншi неподаткові надходження 0,0 0,0 10,1

24060000 Інші надходження  0,0 0,0 10,1

30000000 Доходи від операцій з капіталом  0,0 0,0 2,0

31000000 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна 0,0 0,0 2

Разом власних доходів 122821,3 29363,5 28394,3 96,7

40000000 Офіційні трансферти 45034,8 12685,6 12643,0 99,7

41000000 Від органів державного управління 45034,8 12685,6 12643,0 99,7

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 38975,0 8331,9 8331,9 100,0

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 3114,3 3114,3 3114,3 100,0

41040200

Дотація  на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров`я 1698,3 606,2 606,2 100,0

41051200

Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами 225,7 40,3 40,3 100,0

41051500

Субвенція  на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за 

рахунок коштів медичної субвенції 152,1 152,1 152,1 100,0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 869,4 440,8 398,2 90,3

Разом доходів по загальному  фонду 167856,1 42049,1 41037,3 97,6

ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 300,0 81,3 84,9 104,4

19000000 Інші податки і збори 300,0 81,3 84,9 104,4

20000000 Неподаткові надходження 5250,0 1312,5 1067,1 81,3

24000000 Інші неподаткові надходження 0,0 0 40,1

25000000  Власні надходження бюджетних установ 5250,0 1312,5 1027,0 78,2

30000000 Доходи від операцій з капіталом  542,0 502,0 146,9 29,3

33010100 Кошти від продажу землі 542,0 502,0 146,9 29,3

50000000 Цільові фонди 25,0 2,0 4,7 В/100

Разом власних доходів по спеціальному фонду 6117,0 1897,8 1303,6 68,7

40000000 Офіційні трансферти 1082,0 0,0 0,0

41053600 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 1082,0 0,0 0,0

Разом доходів по спеціальному фонду 7199,0 1897,8 1303,6 68,7

ВСЬОГО ДОХОДІВ 175055,1 43946,9 42340,9 96,3

Додаток 1                                                                                   

до рішення тридцять щостої сесії Корюківської міської 

ради  сьомого скликання "Про звіт про виконання 

міського бюджету за 1 квартал 2020 року"                                                     

від "28 " травня 2020 року № 1-36/VII                                                                   



Додаток 2  

до рішення тридцять шостої сесії  

Корюківської міської ради  

сьомого скликання  

«Про виконання міського  

бюджету за 1 квартал 2020 року»  

від 28 травня 2020 року № 1-36/VII 

 

 

Перелік 

розпоряджень міського голови,  

виданих з 07.02.2020 року по 28.05.2020 року 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                       С. ОЛІЙНИК 

номер, дата 

прийняття 

назва розпорядження 

№10-ос 

07.02.2020 

Про преміювання провідного спеціаліста відділу економіки, 

транспорту, інвестицій та туризму виконавчого апарату 

міської ради Лагодну Д.О. з нагоди ювілею 

№11-ос 

21.02.2020 

Про преміювання працівників 

№17-ос 

17.03.2020 

Про питання оплати праці 

№19-ос 

23.03.2020 

Про преміювання працівників 

№23-ос 

23.04.2020 

Про преміювання працівників 

№26-ос 

20.05.2020 

Про преміювання  спеціаліста І категорії відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату 

міської ради Чалик О.В. з нагоди ювілею 

№27-ос 

22.05.2020 

Про преміювання працівників 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять шоста сесія сьомого скликання)  

 

 

28 травня 2020 року                   м. Корюківка                                   № 2-36/VIІ 

 

Про внесення змін до рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради  

сьомого скликання від 17 грудня 2019 року 

«Про міський бюджет на 2020 рік»  

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 21 травня 

2020 року № 159 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 тридцять першої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року «Про міський бюджет на 2020 

рік, а саме: 

 

- пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції: 

 

«1. Визначити на 2020 рік : 

 

- доходи міського бюджету у сумі 182 611 863 гривень, в тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету 175 412 863 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету 7 199 000 гривень згідно з додатком             

1 цього рішення; 

 

- видатки міського бюджету у сумі 197 937 723 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 172 086 723 гривень та видатки 

спеціального фонду  міського бюджету 25 937 400 гривень; 



- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі           

45 500 гривень; 

 

- надання кредитів з міського бюджету у сумі 90 500 гривень у тому числі 

надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 45 000 гривень та 

надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 45 500 гривень; 

 

- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі                                    

12 289 900 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі                                  

12 289 900 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» 

 
 

     «5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 38 769 720 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 



РОЗПОДІЛ

у 2020 році

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2
3 4 5 6 7 8

0100000 Корюківська міська рада (апарат) 38769720 33894120 4875600 3399400

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 80000 80000

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 400000 400000

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 тринадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

05.03.2019 329000 4000 325000 325000

0112010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Корюківської територіальної 

громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 7677100 7677100

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 991000 991000

0112144 2144 0763

Централізовані заходи з лікування на цукровий 

та нецукровий діабет

Програма "Забезпечення препаратами інсуліну хворих на 

цукровий діабет жителів Корюківської міської 

територіальної громади на 2020 рік"

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 871300 871300

0112152 2152 0763

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров’я

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Корюківської територіальної 

громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 21000 21000

0113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

Програма розвитку та фінансової підтримки 

Корюківського міського молодіжного центру "КУБ" 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 732800 732800

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 390000 390000

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

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 2020 - 

2022 роки"

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 200000 200000

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 292000 292000

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 

безпритульності та розмноженню бродячих тварин на 

території населених пунктів  Корюківської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки", "Програма 

компенсації затрат КП "Корюківкаводоканал" на очистку 

притоків додаткових вод до системи централізованого 

водовідведення в м.Корюківка на 2020 рік"

Рішення дванадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

21.12.2017, рішення 

тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради 

від 17.12.2019 7440000 7440000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

"Організація та проведення  громадських робіт для 

населення Корюківської міської ради у 2018-2020 роках"

Рішення дванадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

21.12.2017 200000 200000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

«Розвиток житлово-комунального господарства та 

благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» 

на 2019-2021роки", "Програма соціально-економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської територіальної 

громади на 2019 рік", "Поводження з твердими побутовими 

відходами в Корюківській територіальній громаді на 2019-

2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 5596000 5171600 424400 424400

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 100000 100000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

"Програма поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій 

забудові Корюківської територіальної громади на 2019-2021 

роки"

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 1000000 1000000

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 2018-

2019 роки"

Рішення дванадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

21.12.2017 200000 200000

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-комунального 

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 2120000 2120000 2120000

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 400000 400000 400000

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

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктуриза рахунок коштів 

місцевого бюджету

«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 7375000 7375000

0117650 7650 0490

Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки чи права на неї

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 2020-

2022 роки"

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 120000 100000 20000 20000

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 2020-

2022 роки"

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 20000 20000 20000

0117670 7670 0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 

міської ради на 2020 2022 роки" (Корюківська ЖЕК)

Рішення дванадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

21.12.2018 90000 90000 90000

0117680 7680 0490

Членські внески до асоціації органів місцевого 

самоврядування "Членські внески" на 2020 рік

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 7520 7520

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 22000 22000

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 144800 144800

Дата та номер доуцмента, 

яким затверджено місцеву 

регіональну прогаму
Усього

Загальний 

фонд

до рішення  тридцять  шостої  сесії     Корюківської міської ради   сьомого 

скликання    від 28 травня  2020 року "Про внесення змін до рішення тридцять 

першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року   

"Про міський бюджет на 2020 рік"   № 2-36/ VII

Спеціальний фонд

                                                                                                                                                                     (грн.)

 витрат Корюківського міського бюджету на реалізацію місцевих/ регіональних

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



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 1430700 1430700

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 90500 45000 45500

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 

2020 -2022 рік

Рішення тридцять третьої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

06.02.2020 40000 40000

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

РАЗОМ 38769720 33894120 4875600 3399400

               Секретар міської ради                                                                                                                                                        С.ОЛІЙНИК



 
У К Р А Ї Н А 

                                          

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять шоста сесія сьомого скликання)  

 

 

28 травня 2020 року                        м. Корюківка                                  № 3-36/VIІ 

 

Про внесення змін до Програми  

«Забезпечення препаратами інсуліну  

хворих на цукровий діабет жителів  

Корюківської міської територіальної  

громади на 2020 рік» 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 21 травня 

2020 року № 160, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з  

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

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

Україні», 

міська рада вирішила: 
 

1. Внести зміни до Програми «Забезпечення препаратами інсуліну хворих 

на цукровий діабет жителів Корюківської міської територіальної громади на 

2020 рік», затвердженої рішенням тридцять першої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року № 5-31/VIІ «Про затвердження 

міських Програм», а саме: 

 

1.1. У пункті 7 паспорту Програми «Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, всього, тис.грн.» цифру «500,0 тис.грн.» 

замінити на «1321,3 тис. грн.». та підпункті 7.1 «в тому числі: - коштів міського 

бюджету;» цифру «500 тис.грн.» замінити на цифру «700,0 тис.грн.». 

 

 1.2. Розділ 5 «Обсяги та джерела Фінансування Програми» викласти в 

новій редакції: 

     «Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  бюджету 

Корюківської  ОТГ та інших джерел, не заборонених законодавством. 

 Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначається щорічно з 

урахуванням фінансових можливостей. 



(тис.грн.) 

Обсяг коштів, що 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання Програми 

2020 рік 

1 2 

Обсяг ресурсів, всього, 

у тому числі: 
1321,3 

міський бюджет 700,0 

» 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                             Р.АХМЕДОВ               

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                               

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять шоста сесія сьомого скликання)  

 

 

28 травня 2020 року                 м. Корюківка                                  № 4-36/VIІ 

 

Про затвердження Положення про 

тендерний комітет та уповноважену особу (осіб) 

Корюківської міської ради  

 

З метою організації та проведення процедур закупівель для 

забезпечення потреб територіальної громади, враховуючи рекомендації 

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

економічного та культурного розвитку міста, постійної комісії міської ради з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 

відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 

відповідно до ст. 11 та розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» 

 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні 

закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення 

публічних закупівель» від 19.09.2019 року № 114, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила : 

 

1.Затвердити Положення про тендерний комітет та уповноважену особу 

Корюківської міської ради, що додається. 

 

2.Створити тендерний комітет Корюківської міської ради у складі: 

1) голова тендерного комітету – Кукуюк Оксана Леонідівна, начальник 

відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму виконавчого апарату 

міської ради; 

2) заступник голови тендерного комітету – Ващенко Іван 

Олександрович, начальник юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради; 

3) секретар тендерного комітету – Лагодна Діана Олегівна, провідний 

спеціаліст відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму виконавчого 

апарату міської ради; 



4) члени тендерного комітету: 

- Биков Олександр Миколайович, заступник міського голови з питання 

діяльності виконавчих органів ради; 

- Пономаренко Зоя Юріївна, керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради; 

- Барсук Олена Іванівна, начальник фінансового відділу виконавчого 

апарату міської ради; 

- Кожема Оксана Миколаївна, начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності (головний бухгалтер) виконавчого апарату міської ради. 

 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення тридцять п'ятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання №6-35/VII від 19.03.2020 р. 

«Про затвердження Положення про тендерний комітет та уповноважену 

особу Корюківської міської ради». 

    

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

культурного розвитку міста, постійну комісію міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва 

та охорони навколишнього природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                          Р. АХМЕДОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення тридцять шостої сесії 

          Корюківської міської ради       

                                                              сьомого скликання  

                                                                      від 28 травня 2020 року  

                                                   № 4-36/VIІ 

 

 ПОЛОЖЕННЯ 

про тендерний комітет та уповноважену особу (осіб)  

I. Загальні положення 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до ст.11 та розділу Х 

«Прикінцеві та перехідні положення»  Закону України "Про внесення змін до 

Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів 

України щодо вдосконалення публічних закупівель" від 19.09.2019 року № 

114 (далі - Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та 

процедурні засади діяльності тендерного комітету та уповноваженої особи 

(осіб), а також їх права, обов'язки та відповідальність. 

 

1.2. Тендерний комітет (далі - комітет) - службові (посадові) та інші 

особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення 

процедур закупівлі згідно із Законом. 

 

1.3. Уповноважена особа (особи) - службова(посадова) та інша особа, яка 

є працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та 

проведення закупівель/спрощених закупівель згідно з Законом на підставі 

власного розпорядчого рішення замовника. 

 

1.4. Замовник-Корюківська міська рада. 

1.4.1.Замовником не може бути одночасно визначено відповідальними за 

організацію та проведення одних і тих самих процедур закупівель тендерний 

комітет та уповноважену особу (осіб). 

 

1.5. Метою створення комітету є організація та проведення процедур 

закупівель на засадах колегіальності та неупередженості. 

 

1.6. Метою діяльності уповноваженої особи (осіб) є організація та 

проведення закупівель/спрощених закупівель в інтересах замовника на 

засадах об'єктивності та неупередженості. 

 

1.7. Комітет і уповноважена особа (особи) у своїй діяльності керуються 

Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних 

закупівель та цим Положенням; 
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1.8. Службові (посадові) особи, які уповноважені подавати, погоджувати, 

готувати документацію для здійснення публічних закупівель у порядку 

встановленому Законом (проекти договорів, договори з усіма 

додатками,технічні вимоги до предмету закупівлі, тощо), несуть персональну 

відповідальність за зміст документації та своєчасність її подання на 

публікацію. 

II. Засади діяльності тендерного комітету 

2.1. Замовник для організації та проведення процедур закупівель утворює 

тендерний комітет до 1 січня 2022 року згідно із Законом. 

Склад комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються 

рішенням замовника. До складу комітету входять не менше п'яти осіб. У разі 

якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності 

працівників замовника є меншою, ніж п’ять осіб, до складу тендерного 

комітету мають входити всі службові (посадові) особи замовника.  

 

2.2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та 

представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати 

України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати 

міської, районної у місті, районної, обласної ради. 

Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами 

замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, 

наявність якого може вплинути на об'єктивність і неупередженість прийняття 

рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі. 

 

2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який 

призначається замовником. 

 

2.4. Голова комітету призначає заступника голови, секретаря з числа 

членів комітету та визначає функції кожного члена комітету. 

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник 

голови комітету. 

За відсутності секретаря комітету його обов'язки виконує інший член 

комітету, визначений його головою. 

Рішення голови комітету щодо призначення заступника голови та 

секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та 

вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету. 

 

2.5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за 

присутності на ньому не менше двох третин членів комітету. 

Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі 

потреби. 

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та 

порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання. 



2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, 

приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів 

голос голови комітету є вирішальним. 

Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма 

членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються 

результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на його 

засіданні, з кожного питання. 

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у 

протоколі з обґрунтуванням причин відмови. 

 

2.7. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур 

закупівель. 

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій: 

      планує процедури закупівель і формує річний план та зміни до нього  за 

умови що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) 

дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт-1,5 мільйонів гривень; 

     здійснює закупівлі за умови що вартість, предмета закупівлі товару 

(товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а 

робіт-1,5 мільйонів гривень; 

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір 

переможця; 

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних 

документів з питань публічних закупівель, визначених Законом; 

забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних 

закупівель відповідно до Закону; 

надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі 

закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних 

запитів; 

здійснення інших дій, передбачених Законом. 

 

2.8. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з 

питань організації та здійснення закупівель. 

 

2.9. Члени комітету мають право: 

виносити питання на розгляд комітету; 

прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо 

необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, 

допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на 

вебпорталі Уповноваженого органу; 

одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, 

необхідну для проведення процедур закупівель; 

уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету; 

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та 

інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних 

вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо; 
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здійснювати інші дії, передбачені Законом. 

 

2.10. Члени комітету зобов'язані: 

брати участь у всіх його засіданнях особисто; 

організовувати та проводити процедури закупівель; 

забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний 

вибір переможця; 

дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього 

Положення; 

здійснювати інші дії, передбачені Законом. 

 

2.11. Голова комітету: 

організовує роботу комітету; 

приймає рішення щодо проведення засідань комітету; 

визначає дату і місце проведення засідань комітету; 

пропонує порядок денний засідань комітету; 

веде засідання комітету; 

уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі 

комітету; 

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 

 

2.12. Секретар комітету забезпечує: 

ведення та оформлення протоколів засідань комітету; 

оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних 

питань його діяльності; 

за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи; 

зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель; 

дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з 

документами; 

розміщення інформації про публічні закупівлі на вебпорталі 

Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики; 

виконання інших повноважень відповідно до законодавства. 

 

2.13. Голова комітету несе персональну відповідальність за виконання 

покладених на комітет функцій. 

 

2.14. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-

правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету 

несуть відповідальність згідно із законами України. 

 

2.15. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та 

достовірність інформації, що оприлюднюється на вебпорталі 

Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу. 
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III. Засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи (осіб) 

3.1. Уповноважена особа (особи) здійснює свою діяльність на підставі  

розпорядчого рішення замовника та відповідного Положення. 

 

3.2. Не можуть визначатися уповноваженими особами посадові особи та 

представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати 

України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати 

міської, районної у місті, районної, обласної ради. 

 

3.3. Під час організації та проведення  закупівель/спрощених закупівель 

уповноважена особа (особи) не повинна створювати конфлікт між інтересами 

замовника та учасників чи між інтересами учасників закупівель, наявність 

якого може вплинути на об'єктивність і неупередженість прийняття рішень 

щодо вибору переможця закупівлі. 

У разі наявності зазначеного конфлікту уповноважена особа (особи) 

інформує про це замовника, який приймає відповідне рішення щодо 

проведення закупівель/ спрощених закупівель без участі такої особи. 

 

3.4. Замовник має право визначити одну, двох чи більше уповноважених 

осіб у залежності від обсягів закупівель/спрощених закупівель. 

 

3.5. У разі визначення однієї уповноваженої особи замовник має право 

визначити особу, яка буде виконувати обов'язки уповноваженої особи в разі 

її відсутності (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або 

відпустці). 

 

3.6. Уповноважена особа (особи) повинна мати: 

вищу освіту; 

належний обсяг знань чинного законодавства у сфері 

закупівель/спрощених закупівель та практику його застосування. 

У залежності від обсягів та предмета закупівель/спрощених закупівель 

уповноваженій особі (особам) доцільно орієнтуватися в одному чи декількох 

питаннях: 

в основах сучасного маркетингу, кон'юнктурі ринків товарів, робіт і 

послуг та факторах, що впливають на її формування, а також джерелах 

інформації про ринкову кон'юнктуру; 

у чинних стандартах та технічних умовах товарів, робіт і послуг, які 

закуповуються замовником; 

 

3.7. Оплата праці уповноваженої особи (осіб) здійснюється на підставі 

законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, 

регіональних угод, колективних договорів.  

 

3.8. У разі визначення двох і більше уповноважених осіб замовник може 

прийняти рішення щодо створення відповідного окремого структурного 



підрозділу та визначити керівника, який організовує роботу такого 

підрозділу. 

 

3.9. Уповноважена особа (особи) під час виконання своїх функцій 

керується наступними принципами: 

добросовісна конкуренція серед учасників; 

максимальна економія та ефективність; 

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель/спрощених 

закупівель; 

недискримінація учасників; 

запобігання корупційним діям і зловживанням. 

 

3.10. Уповноважена особа (особи): 

- планує закупівлі/спрощені закупівлі, формує річний план та зміни до 

нього за умови,що вартість закупівель товарів,робіт і послуг не перевищує 50 

тисяч гривень або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що 

встановлена у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 Закону ; 

- здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 

50 тисяч гривень,  ; 

- здійснює закупівлі товарів,робіт і послуг, вартість яких дорівнює або 

перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у 

пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 Закону; 

- використовує електронні каталоги Prozorro Market для закупівлі товарів, 

керуючись вартісними межами закупівлі відповідно до Закону; 

забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір 

переможця; 

забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних 

документів з питань  закупівель/спрощених закупівель, визначених Законом; 

забезпечує оприлюднення інформації до вимог Закону; 

надає в установлений строк необхідні документи та відповідні пояснення; 

аналізує виконання договорів, укладених згідно із Законом; 

здійснює інші дії, передбачені Законом або розпорядчим рішенням 

замовника. 

 

3.11. Уповноважена особа (особи) має право: 

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, 

роботах і послугах, що будуть закуповуватися; 

пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель/спрощених 

закупівель; 

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та 

інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних 

вимог до предмета спрощених закупівель, підготовки проектів договорів 

тощо; 
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приймати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема договору 

про спрощену закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам 

спрощеної закупівлі; 

вимагати та отримувати від службових осіб і підрозділів замовника 

інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), 

пов'язаних з організацією та проведенням  закупівель/спрощених закупівель; 

брати участь у проведенні нарад, зборів з питань, пов'язаних з 

функціональними обов'язками уповноваженої особи (осіб); 

давати роз'яснення і консультації структурним підрозділам замовника в 

межах своїх повноважень з питань, що належать до компетенції 

уповноваженої особи (осіб); 

здійснювати інші дії, передбачені Законом. 

 

3.12. Уповноважені особа (особи) зобов'язана: 

дотримуватися норм чинного законодавства у сфері 

закупівель/спрощених закупівель та цього Положення; 

організовувати та проводити  закупівлі/спрощені закупівлі; 

забезпечувати рівні умови для всіх учасників закупівель/спрощених 

закупівель; 

у встановленому Законом порядку визначати переможців спрощених 

закупівель. 

 

3.13. Уповноважена особа (особи) несе персональну відповідальність: 

за прийняті нею рішення і вчинені дії (бездіяльність) відповідно до 

законів України; 

за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на 

вебпорталі Уповноваженого органу. 

 

  

 Секретар міської ради                                                            С.ОЛІЙНИК 
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У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять шоста сесія сьомого скликання)  

 

 

28 травня 2020 року                   м. Корюківка                                   № 5-36/VІI 
 

Про встановлення зменшеного розміру  

плати за користування майном  

міської комунальної власності  

  

Розглянувши заяви: ПП «ТОРГ-СВ», ФОП Грось А.Ю., ФОП                 

Хоменко В.В., ФОП Прядко О.В., ФОП Рудник Л.І., ФОП Андрущенко Н.І., 

клопотання КП «Благоустрій» Корюківської міської ради від 08.05.2020 року 

№89 та Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

від 21.05.2020 року №01-12/346, враховуючи Постанову Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2020 року №211 «Про запобігання розповсюдженню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

короновірусом SARS-CoV-2», рішення виконавчого комітету міської ради від 

20.03.2020 №99, рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, 

бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста, акти 

обстеження орендованого майна зроблені у березні 2020 року, відповідно до 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби 

(COVID-19)», Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду 

майна міської комунальної власності в новій редакції, затвердженої рішенням 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

17.12.2019 року, керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1.  Встановити приватному підприємству «ТОРГ-СВ» зменшений розмір 

орендної плати за оренду майна міської комунальної власності, а саме: паркан 

28 м.п., лінія електрофікації (залізобетонні стовпи 6 шт, кабель 1420 м.п., щит 

ВРУ), асфальтове покриття 1500 кв.м., що знаходиться за адресою:                   

вул. Вокзальна, 5А, м. Корюківка, Чернігівської області, шляхом тимчасового,  

з 20 березня 2020 року по 29 квітня 2020 року включно, застосування 



коригуючого коефіцієнту - 0,2 до розрахованої орендної плати по договору 

оренди майна від 02.01.2008 року. 

 

2. Встановити фізичній особі - підприємцю Гросю Артему Юрійовичу 

зменшений розмір орендної плати за оренду майна міської комунальної 

власності, а саме: танцювальний майданчик площею 429 кв.м., мала 

архітектурна форма 1 площею 15 кв.м. та мала архітектурна форма 2 площею  

1,5 кв.м., майданчик асфальтований 1 площею 288,0 кв.м., що знаходяться за 

адресою: вул. Вокзальна, 8Б, м. Корюківка, Чернігівської області, шляхом 

тимчасового, з 17 березня 2020 року по 10 травня 2020 року включно, 

застосування коригуючого коефіцієнту - 0,2 до розрахованої орендної плати по 

договору оренди майна від 17.08.2012 року. 

 

3. Встановити фізичній особі - підприємцю Гросю Артему Юрійовичу 

зменшений розмір орендної плати за оренду майна міської комунальної 

власності, а саме: приміщення загальною площею 122,7 кв.м., на ІІ поверсі 

нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 66Г, 

с.Наумівка, Корюківського району, Чернігівської області, шляхом тимчасового, 

з 17 березня 2020 року по дату з якої законодавчим актом буде дозволено 

відкриття барів, застосування коригуючого коефіцієнту - 0,2 до розрахованої 

орендної плати по договору оренди майна № 1 від 01.12.2012 року. 

 

4. Встановити фізичній особі - підприємцю Рудник Людмилі Іванівні 

зменшений розмір орендної плати за оренду майна міської комунальної 

власності, а саме: приміщення загальною площею 23,1 кв.м., на І поверсі 

нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул.Шевченка, 66Г, 

с. Наумівка, Корюківського району, Чернігівської області, шляхом 

тимчасового, з 19 березня 2020 року по 10 травня 2020 року включно, 

застосування коригуючого коефіцієнту - 0,2 до розрахованої орендної плати по 

договору оренди майна № 2 від 01.10.2013 року. 

 

5. Встановити фізичній особі - підприємцю Рудник Людмилі Іванівні 

зменшений розмір орендної плати за оренду майна міської комунальної 

власності, а саме: приміщення загальною площею 39,7 кв.м., на І поверсі 

нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 66Г, 

с. Наумівка, Корюківського району, Чернігівської області, шляхом 

тимчасового, з 19 березня 2020 року по 10 травня 2020 року включно, 

застосування коригуючого коефіцієнту - 0,2 до розрахованої орендної плати по 

договору оренди майна № 2/4 від 01.07.2014 року. 

 

6. Встановити фізичній особі - підприємцю Хоменко Валентині 

Володимирівні зменшений розмір орендної плати за оренду майна міської 

комунальної власності, а саме: приміщення загальною площею 25,4 кв.м., на      

І поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Вокзальна, 8А, 

м. Корюківка, Чернігівської області, шляхом тимчасового, з 17 березня 2020 



року по 10 травня 2020 року включно, застосування коригуючого коефіцієнту - 

0,2 до розрахованої орендної плати по договору оренди майна № 17 від 

31.10.2010 року. 

 

7. Встановити фізичній особі – підприємцю  Андрущенко Наталії Іванівні 

зменшений розмір орендної плати за оренду майна міської комунальної 

власності, а саме: приміщення загальною площею 29,6 кв.м., на  ІІ поверсі 

нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Вокзальна, 8А, 

м. Корюківка, Чернігівської області, шляхом тимчасового, з 17 березня 2020 

року по 10 травня 2020 року включно, застосування коригуючого коефіцієнту - 

0,2 до розрахованої орендної плати по договору оренди майна № 3/2018 від 

30.01.2018 року. 

 

8. Встановити фізичній особі - підприємцю Прядку Олегу Вікторовичу 

зменшений розмір орендної плати за оренду майна міської комунальної 

власності, а саме: приміщення загальною площею 26,18 кв.м., в одноповерховій 

нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 83 А, 

м. Корюківка, Чернігівської області, шляхом тимчасового, з 18 березня 2020 

року по 03 квітня 2020 року включно, застосування коригуючого коефіцієнту – 

0,2 до розрахованої орендної плати по договору оренди майна № 4 від 

17.05.2013 року. 

 

9. Встановити фізичній особі - підприємцю Мелешко Ксенії Василівні 

зменшений розмір орендної плати за оренду майна міської комунальної 

власності, а саме: приміщення загальною площею 30,22 кв.м., в одноповерховій 

нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 87, 

м. Корюківка, Чернігівської області, шляхом тимчасового, з 17 березня 2020 

року по 10 травня 2020 року включно, застосування коригуючого коефіцієнту – 

0,5 до розрахованої орендної плати по договору оренди майна від 29.02.2012 

року. 

 

10. Встановити фізичній особі - підприємцю Усенко Інні Василівні 

зменшений розмір орендної плати за оренду майна міської комунальної 

власності, а саме: приміщення загальною площею 25,4 кв.м., в одноповерховій 

нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 87, 

м. Корюківка, Чернігівської області, шляхом тимчасового, з 17 березня 2020 

року по 10 травня 2020 року включно, застосування коригуючого коефіцієнту - 

0,5 до розрахованої орендної плати по договору оренди майна № 15/19 від 

21.10.2019 року. 

 

11. Встановити фізичній особі - підприємцю Петровій Вікторії Вікторівні 

зменшений розмір орендної плати за оренду майна міської комунальної 

власності, а саме: приміщення загальною площею 25,05 кв.м., в одноповерховій 

нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 87, 

м. Корюківка, Чернігівської області, шляхом тимчасового, з 17 березня 2020 



року по 10 травня 2020 року включно, застосування коригуючого коефіцієнту – 

0,5 до розрахованої орендної плати по договору оренди майна № 13/19 від 

21.10.2019 року. 

 

12. Встановити фізичній особі - підприємцю Корінь Таїсії Миколаївні 

зменшений розмір орендної плати за оренду майна міської комунальної 

власності, а саме: приміщення загальною площею 9,3 кв.м., в одноповерховій 

нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 87, 

м. Корюківка, Чернігівської області, шляхом тимчасового, з 17 березня 2020 

року по 10 травня 2020 року включно, застосування коригуючого коефіцієнту – 

0,5 до розрахованої орендної плати по договору оренди майна № 14/19 від 

21.10.2019 року. 

 

13. Встановити фізичній особі - підприємцю Коваль Ірині Сергіївні 

зменшений розмір орендної плати за оренду майна міської комунальної 

власності, а саме: приміщення загальною площею 18,2 кв.м., в одноповерховій 

нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 87, 

м. Корюківка, Чернігівської області, шляхом тимчасового, з 17 березня 2020 

року по 10 травня 2020 року включно, застосування коригуючого коефіцієнту – 

0,5 до розрахованої орендної плати по договору оренди майна № 2/19 від 

05.12.2019 року. 

 

14. Встановити фізичній особі - підприємцю Єременку Олександру 

Григоровичу зменшений розмір орендної плати за оренду майна міської 

комунальної власності, а саме: приміщення загальною площею 33,85 кв.м., на І 

поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Бульварна, 13, 

м. Корюківка, Чернігівської області, шляхом тимчасового, з 20 березня 2020 

року по 03 квітня 2020 року включно, застосування коригуючого коефіцієнту – 

0,2 до розрахованої орендної плати по договору оренди майна № 1 від 

31.08.2012 року. 

 

15. Встановити фізичній особі - підприємцю Солдатовій Олені 

Михайлівні зменшений розмір орендної плати за оренду майна міської 

комунальної власності, а саме: приміщення загальною площею 16,0 кв.м., на І 

поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Бульварна, 13, 

м. Корюківка, Чернігівської області, шляхом тимчасового, з 20 березня 2020 

року по 10 травня 2020 року включно, застосування коригуючого коефіцієнту – 

0,2 до розрахованої орендної плати по договору оренди майна № 1 від 

01.11.2017 року. 

 

16. Встановити фізичній особі - підприємцю Пінченко Катерині 

Олексіївні зменшений розмір орендної плати за оренду майна міської 

комунальної власності, а саме: приміщення загальною площею 80,15 кв.м., в 

двоповерховій нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Бульварна, 

13, м. Корюківка, Чернігівської області, шляхом тимчасового, з 20 березня 2020 



року по дату з якої законодавчим актом буде дозволено діяльність у сфері 

спорту та фітнес-центрів, застосування коригуючого коефіцієнту - 0,2 до 

розрахованої орендної плати по договору оренди майна № 3 від 17.10.2019 

року. 

 

17. 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 

 

 (тридцять шоста сесія сьомого скликання)  

 

 

28 травня 2020 року                        м. Корюківка                                  № 6-36/VIІ 

 

Про тимчасове встановлення  

ставок єдиного податку для  

суб’єктів підприємницької  

діяльності - фізичних осіб 

 

Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

керуючись нормами Податкового кодексу України з урахуванням Закону 

України від 30.03.2020 №540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та 

економічних гарантій у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-

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

  

міська рада вирішила : 

 

1. У зв’язку з вимушеною втратою економічної активності суб’єктів 

господарювання, робота яких передбачає приймання відвідувачів та заборонена 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зі змінами, тимчасово за 

період з 01 квітня по 30 квітня 2020 року встановити наступні ставки єдиного 

податку: 

1.1. Для першої групи платників єдиного податку - 0 відсотків розміру 

прожиткового мінімуму; 

1.2. Для другої групи платників єдиного податку - 0 відсотків розміру 

мінімальної заробітної плати. 

 

2. Для застосування вказаних вище ставок єдиного податку суб’єкту 

господарювання необхідно до 01.07.2020 року подати заяву до податкового 

органу (Корюківська ДПІ Менського управління ГУДПС у Чернігівській 



області) з обґрунтуванням та підтвердженням вимушеного припинення 

діяльності в період з 01 квітня по 30 квітня 2020 року із зазначенням місця та 

виду господарської діяльності. 

 

3. Суми єдиного податку, сплачені платниками за квітень 2020 року 

зараховуватимуться органами Державної податкової служби у рахунок 

майбутніх платежів. 

 

4. Оприлюднити дане рішення в порядку визначеному чинним 

законодавством України. 

 

5. Дане рішення набуває чинності з моменту його опублікування. 

 

6. 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 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять шоста сесія сьомого скликання)  

 

 

28 травня 2020 року                        м. Корюківка                                  № 7-36/VIІ 

 

Про внесення змін до рішення  

тридцять першої сесії Корюківської міської ради  

сьомого скликання від 17 грудня 2019 р.  

«Про план діяльності з підготовки  

проектів регуляторних актів на 2020 рік 

 

 З метою впорядкування відносин щодо оренди майна міської комунальної 

власності, встановлення місцевих податків та зборів на 2021 рік на території 

Корюківської міської територіальної громади, враховуючи рекомендації 

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

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та 

регламенту, керуючись ст. 7 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила : 

 

 1. Внести зміни до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року «Про план діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік», а саме доповнити план 

пунктами 5-10 в наступній редакції: 
 

№з

/п 

Вид проекту Назва проекту Мета прийняття Термін 

підготовки 

Розробник 

проекту 

5       Рішення 

Корюківської 

міської ради 

Про затвердження 

Методики 

розрахунку 

орендної плати за 

майно міської 

комунальної 

власності та 

пропорції її 

Приведення у 

відповідність до 

діючого 

законодавства у 

сфері оренди майна 

Протягом 

року 

Відділ 

земельних 

ресурсів та 

комунального 

майна 

виконавчого 

апарату 

Корюківської 



розподілу міської ради 

6 Рішення 

Корюківської 

міської ради 

Про затвердження 

примірних договір 

оренди майна 

міської 

комунальної 

власності 

Приведення у 

відповідність до 

діючого 

законодавства у 

сфері оренди майна 

Протягом 

року 

Відділ 

земельних 

ресурсів та 

комунального 

майна 

виконавчого 

апарату 

Корюківської 

міської ради 

7 Рішення 

Корюківської 

міської ради 

Про встановлення 

місцевих податків і 

зборів на 2021 рік 

 

Дотримання норм 

податкового та 

бюджетного 

законодавства в 

галузі 

встановлення 

місцевих податків 

та зборів  

Протягом 

року 

Виконавчий 

апарат 

Корюківської 

міської ради 

8 Рішення 

Корюківської 

міської ради 

Про затвердження 

Порядку передачі в  

оренду майна 

міської 

комунальної 

власності  

Приведення у 

відповідність до 

діючого 

законодавства у 

сфері оренди майна 

Протягом 

року 

Відділ 

земельних 

ресурсів та 

комунального 

майна 

виконавчого 

апарату 

Корюківської 

міської ради 

9 Рішення 

Корюківської 

міської ради 

Про затвердження 

Правил торгівлі на 

ринках на території 

населених пунктів 

Корюківської 

міської ради 

Забезпечення 

законності 

здійснення 

господарської 

діяльності ринків 

та підприємницької 

діяльності суб’єктів 

господарювання, 

які торгують на 

ринках 

Протягом 

року 

Виконавчий 

апарат 

Корюківської 

міської ради 

10 Рішення 

виконавчого 

комітету 

Корюківської 

міської ради 

Про встановлення 

плати на 

утримання 

торгових місць 

 

Упорядкування 

правовідносин між 

фізичними особами 

та суб’єктами 

господарювання, 

що здійснюють 

підприємницьку 

діяльність у сфері 

торгівлі 

Протягом 

року 

Виконавчий 

апарат 

Корюківської 

міської ради 

 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

Міський голова                                 Р. АХМЕДОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення тридцять шостої сесії 

Корюківської міської ради  

сьомого скликання  

від 28 травня 2020 року № 8-36/VIІ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про застосування контрактної форми трудового 

договору з керівниками підприємств, установ, 

організацій та закладів, що належать до міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Це положення про застосування контрактної форми трудового договору 

з керівниками підприємств, установ, організацій та закладів, що належать до 

міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади 

(надалі Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу 

України, Кодексу законів про працю України, постанов Кабінету Міністрів 

України від 19.03.1994 №170 «Про впорядкування застосування контрактної 

форми трудового договору», від 02.08.1995 №597 «Про типову форму 

контракту з керівником підприємства, що є у державній власності», від 

19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, 

заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних 

підприємств». 

1.2. Дія цього Положення поширюється на всі підприємства, установи, 

організації та заклади, що діють на основі міської комунальної власності, а 

також підприємства, установи та організації та заклади, у статутному фонді 

(статутному капіталі) яких частка міської комунальної власності перевищує 

п’ятдесят відсотків чи становить кількість, яка забезпечує органам місцевого 

самоврядування право вирішального впливу на їх господарську діяльність 

(надалі - Підприємства).  

1.3. Положення визначає: 

1.3.1. Порядок призначення керівників підприємств, установ, організацій та 

закладів, що належать до міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади (надалі - Керівник), крім керівників Підприємств, 

призначення на посаду яких передбачає проведення відповідного 

конкурсного відбору; 

1.3.2. Порядок укладання або переукладання контрактів з Керівниками; 

1.3.3. Порядок звільнення, розірвання контракту або припинення 

повноважень Керівників; 

1.3.4. Умови оплати праці та преміювання Керівників. 

1.4. Призначення на посади Керівників здійснюється шляхом укладання з 

ними контракту.  



1.5. Міський голова призначає та звільняє Керівників, визначає умови 

оплати праці згідно з чинним законодавством. 

1.6. Оформлення документів щодо призначення або звільнення керівників, 

укладання, переукладання контракту, продовження строку його дії 

здійснюється виконавчим апаратом міської ради. 

1.7. Усі документи, пов’язані із призначенням та звільненням Керівників 

обліковуються, зберігаються та ведуться у загальному відділі виконавчого 

апарату міської ради відповідно до вимог чинного законодавства. 

1.8. На кожного прийнятого на роботу Керівника формується особова 

справа. 

1.8.1. Особові справи є документами з обмеженим доступом, що зберігаються 

у відповідно обладнаному приміщенні в опечатаному металевому сейфі. 

1.8.2. Не допускається винесення особових справ із приміщення, де вони 

зберігаються.  

1.8.3. Особові справи керівників після їх звільнення залишаються для 

архівного зберігання відповідно до вимог чинного законодавства. 

1.9. Після формування особової справи та її реєстрації у книзі обліку руху 

особових справ Керівників, загальним відділом виконавчого апарату міської 

ради надається завірена належним чином копія особової справи за місцем 

роботи керівника для її подальшого формування та ведення.  

1.10.  Облік, ведення та зберігання трудових книжок Керівників, здійснюється 

за їх місцем роботи кадровою службою або уповноваженою особою в 

установленому законодавством порядку. 

1.11.  Усі записи про роботу та звільнення Керівників вносяться до трудової 

книжки кадровою службою або уповноваженою особою Підприємства, на 

підставі відповідного розпорядження міського голови.  

1.12.  Дисциплінарні стягнення до керівників підприємств, установи та 

організації, що належить до міської комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади, застосовуються на підставі розпорядження 

міського голови у порядку, передбаченому Кодексом законів про працю 

України. 

1.13. Керівники, працюють на постійній основі та не можуть працювати за 

сумісництвом. 

 

2. Порядок призначення керівника підприємства, установи, 

організації та закладу, що належить до міської комунальної 

власності 

Корюківської міської територіальної громади 

 

2.1. Призначення на посаду керівника Підприємства здійснюється міським 

головою одноособово за контрактною формою трудового договору із 

послідуючим затвердженням на черговій (позачерговій) сесії міської ради. 

2.1.1. У разі якщо рішення чергової (позачергової) сесії міської ради щодо 

затвердження на посаді Керівника не буде ухвалено, - Керівник підлягає 

звільненню на підставі розпорядження міського голови у відповідності до п.8 

ст. 36 Кодексу законів про працю України. 



2.2. Контракт відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю України є 

особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права та 

обов’язки, відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення та 

організації праці працівника, умови розірвання договору можуть 

встановлюватися угодою сторін.  

2.3. Контракт укладається між Корюківською міською радою в особі 

Корюківського міського голови та керівником Підприємства. 

2.4. Подання про укладення контракту подається міському голові 

заступником міського голови.  

2.5. У поданні на призначення кандидата на посаду, зазначається прізвище, 

ім’я та по батькові, дата народження, громадянство, посада, яку займає, 

рівень фахової та професійної підготовки, відомості про ділові та інші якості 

кандидата, пропозиції щодо строку дії контракту.  

2.6. На підставі відповідної резолюції міського голови виконавчий апарат 

міської ради разом з кандидатом на заміщення посади керівника готують 

проект контракту за типовою формою (додаток 1).  

2.7. Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, 

визначеної сторонами у контракті, і може бути змінений за угодою сторін, 

складеною у письмовій формі. 

2.7.1. Контракт є підставою для видання розпорядження про прийняття 

керівника на роботу з дня, встановленого у контракті за угодою сторін 

2.8. Проект розпорядження про призначення Керівника готується загальним 

відділом виконавчого апарату міської ради.  

2.9. Розгляд матеріалів, погодження та підписання документів, пов’язаних з 

призначенням керівника, здійснюється у місячний строк з дня внесення 

подання. 
 

3. Порядок укладання або переукладання контракту з керівником 

підприємства, установи організації та закладу, що належить  

до міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади 

 

3.1. Контракт із Керівником, укладається за типовою формою (додаток 1). 

3.2. Контракт укладається у письмовій формі строком від одного до п’яти 

років. 

3.2.1. У разі необхідності контракт може бути переукладений відповідно до 

цього порядку. 

3.3. При укладанні контракту з Керівником, може бути обумовлений строк 

випробування з метою перевірки його відповідності займаній посаді, крім 

випадків, коли відповідно до чинного законодавства випробування не 

встановлюється. Строк випробування визначається у розпорядженні міського 

голови про призначення Керівника, на умовах контракту. 

3.4. Строк випробування починається з дати укладання контракту та не може 

становити більше 3 місяців. 

3.5. Якщо керівник у період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з 

тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк 

випробування може бути подовжено на відповідну кількість днів, протягом 



яких він був відсутній. 

3.6. Відповідність керівника займаній посаді протягом строку випробування 

визначається міським головою за результатами обов’язкового звітування 

керівника про виконану роботу за вказаний період. 

3.7. У разі якщо міським головою встановлено невідповідність керівника 

займаній посаді, на яку він призначений, контракт розривається з дати 

закінчення строку випробування та керівник звільняється з посади на підставі 

розпорядження міського голови, про що Керівник повідомляється письмово. 

3.8. Проект контракту обов’язково погоджується шляхом візування: 

3.8.1. Загальним відділом виконавчого апарату міської ради; 

3.8.2. Юридичним відділом виконавчого апарату міської ради; 

3.8.3. Профільним заступником міського. 

3.9. Строк погодження проекту контракту кожною із посадових осіб, 

зазначених у пунктах 3.8.1, 3.8.2., 3.8.3.положення, не повинен перевищувати 

3 (трьох) робочих днів. 

3.9.1. У разі відмови від погодження проекту контракту готується письмове 

обґрунтування. 

3.10.  Проект контракту, погоджений відповідно до цього Положення та 

підписаний кандидатом на посаду Керівника надається на підпис міському 

голові. 

3.11. Підписаний міським головою контракт реєструється у загальному відділі 

виконавчого апарату міської ради, прошивається та завіряється печаткою 

загального відділу. 

3.12. Кожна сторінка контракту обов’язково нумерується, підпис міського 

голови скріплюється гербовою печаткою Корюківської міської ради. 

3.13. Контракт відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України 

укладається в письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову 

юридичну силу. 

3.13.1. Один примірник контракту разом з особовою справою Керівника 

зберігається у загальному відділі виконавчого апарату міської ради. Другий 

примірник оформленого контракту зберігається у Керівника. 

3.14. Контроль за виконанням умов контракту та строку його дії покладається 

на профільного заступника міського голови. 

3.15. Додаткова угода до контракту з керівником укладається у випадках: 

3.15.1. Продовження строку дії контракту; 

3.15.2. Пропозицій керівника або міського голови щодо додаткових умов до 

контракту за угодою сторін; 

3.15.3. Необхідності внесення відповідних змін до контракту. 

3.15.4. У разі прийняття у міську комунальну власність нового Підприємства, 

для приведення у відповідність Контракту до цього Положення.  

3.16. Додаткові угоди погоджуються відповідно до пунктів 3.8.1, 3.8.2., 3.8.3. 

цього положення. 

3.17. Для розгляду питання щодо продовження строку дії контракту з 

керівником, профільний заступник міського голови міської ради, за 3 місяці 

до закінчення строку дії контракту надає міському голові пропозиції щодо 

продовження трудових відносин з керівником або щодо його звільнення.  



3.17.1. Керівник Підприємства, надає на ім’я міського голови заяву про 

продовження контракту. До заяви додаються: 

3.17.1.1. Звіт про виконання умов контракту за період роботи на посаді 

Керівника; 

3.17.1.2. Проект контракту (у разі переукладання контракту); 

3.17.1.3. Проект додаткової угоди (у разі продовження контракту). 

3.18. При відсутності згоди міського голови чи Керівника, на продовження 

контракту після закінченні строку його дії трудовий договір вважається 

припиненим. 

3.19. Зміст контракту. 

3.19.1. У контракті передбачаються строки його дії, вимоги до ефективного 

використання та збереження майна, права, обов’язки та відповідальність 

сторін (у т.ч. матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації 

праці Керівника, розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, 

необхідні для виконання прийнятих сторонами на себе зобов’язань, з 

урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану об’єкта.  

3.19.2. У контракті з керівником, крім загальних вимог, передбачених 

пунктом цього положення, враховуються показники ефективності 

використання закріпленого за підприємством майна на праві господарського 

відання та прибутку (для комерційних підприємств). Враховуючи 

особливості виробництва, у контракті з Керівником можуть бути передбачені 

й інші умови (вимоги).  

3.19.3. У контракті обов’язково закріплюються умови щодо виконання 

Підприємством, зобов’язань зі сплати податків, внесення інших обов’язкових 

платежів до бюджетів та своєчасності виплати заробітної плати працівникам 

чи дотримання погодженого графіка погашення відповідної заборгованості, 

обов’язкового складання, затвердження та виконання фінансових планів.  

3.19.4. Умови оплати праці Керівника, визначаються у контракті й повинні 

встановлюватися у прямій залежності від результатів діяльності 

Підприємства.  

3.19.4.1. У контракті можуть бути визначені умови підвищення або зниження 

обумовленого розміру оплати праці, встановлення надбавок, премій, 

винагород за підсумками роботи.  

3.19.4.2. Система матеріального заохочення Керівника, повинна сприяти 

досягненню довготермінових результатів діяльності Підприємства, 

встановленню прямої залежності між розмірами оплати праці та 

показниками, що характеризують виконання зобов’язань за контрактом. 

3.19.5. Тривалість відпустки Керівника, не може бути меншою, ніж 

передбачено чинним законодавством. Погодження дати відпустки та її 

тривалість керівник здійснює шляхом надання власноручно написаної заяви 

на ім’я міського голови за зразком згідно з додатком 2 цього Положення.  

3.19.6. У контракті можуть бути встановлені додаткові гарантії та 

компенсації у випадку дострокового припинення контракту з незалежних від 

Керівника причин. 

3.19.7. При укладанні контракту сторони можуть передбачати додаткові 

пільги, не встановлені чинним законодавством, за рахунок власних коштів 



Підприємства (виплата додаткової винагороди тощо). За умови припинення 

контракту у зв’язку з виходом Керівника на пенсію або одержання ним 

трудового каліцтва, можуть передбачатися виплати компенсацій, крім 

встановлених пенсій та виплат, пов’язаних з відшкодуванням заподіяної 

йому шкоди. 

3.19.8. У контракті передбачено повідомлення керівника про включення 

інформації про нього до бази персональних даних з метою ведення 

діловодства з кадрових питань, а також внутрішніх документів Корюківської 

міської ради з питань реалізації визначених законодавством прав та 

обов’язків у сфері реалізації загальним відділом виконавчого апарату міської 

ради повноважень щодо трудових відносин з Керівниками. 

 

4. Порядок звільнення, розірвання контракту або припинення  

повноважень керівника підприємства, установи, організації та 

закладу, що належить до міської комунальної власності  

Корюківської міської територіальної громади 

 

4.1. Міський голова розглядає питання про звільнення Керівника, та 

розірвання контракту у відповідності до трудового законодавства та 

контракту. 

4.1.1. З ініціативи Керівника після отримання заяви, написаної власноручно 

Керівником, в якій обов’язково зазначається причина звільнення. 

4.2. Після отримання письмової заяви від Керівника про намір розірвати 

контракт або виникнення підстав для розірвання контракту, в тому числі і з 

ініціативи роботодавця, міський голова видає розпорядження про звільнення 

керівника з посади та розірвання з ним контракту, а також призначення 

виконуючого обов’язки Керівника. 

4.3. Проект розпорядження про звільнення керівника Підприємства, 

готується загальним відділом виконавчого апарату міської ради.  

4.4. У разі припинення контракту Керівник, зобов’язаний здійснити усі 

підготовчі дії, необхідні для передачі справ щодо управління Підприємством. 

Передача справ полягає у проведенні інвентаризації майна та коштів, 

належному оформленні та наданні документації (накази, плани, програми 

тощо), передачі печаток, чекової книжки, ключів від сейфів, службових 

приміщень тощо, які знаходяться у керівника.  

4.4.1. Передача справ оформлюється підписанням акта приймання-

передавання матеріальних цінностей та справ щодо управління 

Підприємством, який погоджується виконавчим комітетом міської ради та 

надається на розгляд міському голові. 

4.4.2. Керівництво справами щодо управління Підприємством, передається 

заступникові керівника підприємства, або виконуючому обов’язки керівника, 

призначеному згідно розпорядження міського голови. 

 

5. Умови оплати праці та преміювання керівника підприємства,  

установи, організації та закладу, що належить до міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади 



 

5.1. Оплата праці та інші питання, пов’язані з матеріальним забезпеченням 

Керівника, які визначені контрактом, здійснюються за рахунок коштів 

Підприємства, та встановлюються в прямій залежності від результатів 

фінансової діяльності та виробничо-господарської діяльності (для 

комерційних підприємств) Підприємства відповідно до законів та інших 

нормативно-правових актів України.  

5.2. Умови оплати праці керівників Підприємств, визначаються відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про умови і 

розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, 

комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» та/або інших 

нормативно-правових актів України відповідно до напрямків діяльності 

Підприємств. 

5.2.1. Міський голова при укладанні контракту з Керівником, має право 

встановлювати: 

5.2.1.1. Розмір посадового окладу Керівника підприємства залежно від 

нормативно-правових актів України, що регулюють оплату праці залежно 

галузі діяльності Підприємства; 

5.2.1.2. Умови, показники та розміри преміювання; 

5.2.1.3. Надбавку за інтенсивність праці та особливий характер роботи, 

складність і напруженість у роботі;  

5.1.2.4. Надбавку за вислугу років. 

5.3. Розмір посадового окладу Керівника встановлений у контракті 

відповідно до чинного законодавства України, заокруглюється до гривні.  

5.4. Преміювання Керівника повинно бути організовано таким чином, щоб 

була установлена пряма залежність розміру премії від величини трудового 

вкладу керівника і колективу Підприємства в цілому. 

5.5. Премії виплачуються при дотриманні основних умов преміювання. 

Основними умовами преміювання повинно бути виконання фінансово-

економічних показників діяльності, показників ефективності використання 

комунального майна, недопущення заборгованості із виплати заробітної 

плати 

та нещасного випадку з вини підприємства, забезпечення своєчасного 

внесення платежів до бюджету тощо. 

5.6. Премія нараховується за фактично відпрацьований час. За час відпусток, 

тимчасової непрацездатності премія не виплачується. 

5.7. Розмір премії встановлюється рішенням виконкому Корюківської 

міської ради шляхом затвердження подання на преміювання, якщо розмір 

премії не передбачений контрактом (надалі – Подання). 

5.7.1. Подання готується на розгляд виконавчого комітету Корюківської 

міської ради профільним заступником міського голови (додаток 3) 

5.7.2. Виконавчий комітет міської ради затверджує Подання керуючись 

виробничими, фінансово-економічними показниками діяльності 

підприємства, з урахуванням досягнень Керівника в управлінні 

Підприємством, впровадження новітностей у роботі, заходів з 

енергозбереження, оновлення та поповнення основних засобів, поширення 



ринку збуту послуг та інших позитивних досягнень в роботі підприємства.  
5.8. На підставі Подання, затвердженого рішенням виконкому Корюківської 

міської ради, видається наказ по Підприємству про преміювання керівника.  

5.9. Накладання дисциплінарного стягнення на Керівника, поєднується з 

повним позбавленням щомісячної премії та надбавки за інтенсивність праці 

та особливий характер роботи, складність і напруженість у роботі за той 

місяць, в якому накладено стягнення.  

5.10.  Керівникові можуть виплачуватися також додаткові виплати, які 

передбачені колективним договором Підприємства, а саме:  

5.10.1. Матеріальна допомога для оздоровлення у розмірі середньомісячної 

заробітної плати (посадового окладу) при наданні щорічної відпустки; 

5.10.2. Грошова допомога у розмірі не більш як шість посадових окладів у 

разі виходу на пенсію;  

5.10.3. Матеріальна винагорода за ефективне управління комунальним 

майном за рахунок частини чистого прибутку, що залишається в 

розпорядженні підприємства, згідно з умовами, затвердженими відповідним 

рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради (для комерційних 

підприємств);  

5.10.4. Інші заохочувальні виплати для керівників комерційний підприємств, 

що не передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 

№859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих 

на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств», 

що не відносяться до оплати праці керівнику Підприємства не надаються. 

 

6. Прикінцеві положення 

 

6.1. Спори між сторонами по контракту розглядаються у порядку, 

встановленому чинним законодавством України.  

6.2. При вирішенні питань, не визначених цим положенням та умовами 

контракту, застосовуються норми чинного законодавства України. 

6.3. При внесенні змін до трудового законодавства України та локальних 

нормативних актів контракти з керівниками приводяться у відповідність 

з даними змінами у порядку, встановленому цим положенням. 

 

 

Секретар міської ради                                                                   С. ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1  

до Положення про застосування 

контрактної форми трудового 

договору з керівниками підприємств, 



установ, організацій та закладів, що 

належать до міської комунальної 

власності Корюківської міської 

територіальної громади 

 

ТИПОВА ФОРМА  

КОНТРАКТ 

з керівником___________________________________________________  
(повна назва підприємства, установи, організації та закладу, що належать до міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади) 
 

м. Корюківка «____»__________ 20__ року 

 

Корюківська міська рада в особі міського голови 

_______________________________________, який діє на підставі Закону 

            (прізвище, ім’я та ім’я по батькові) 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», іменована далі Засновник,  

з одного боку, та громадянин(ка) України 

________________________________, 

                                                                                  (прізвище, ім’я та ім’я по батькові)  

який діє на підставі паспорта серії _____ №________, виданого  

«____» ___________ 20__ року 

________________________________________, 
                                                                          (назва органу, який видав паспорт) 

іменований далі Керівник, з іншого боку, уклали цей контракт про таке:  

_______________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та ім’я по батькові) 

призначається на посаду 

_______________________________________________ 
                      (повна назва посади та комунального підприємства, установи, організації та 

закладу) 
__________________________________________________________________

__ 

на строк з ____________________________ по 

____________________включно.  
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Відповідно до цього контракту Керівник зобов’язується безпосередньо і 

через сформований апарат здійснювати поточне управління (керівництво) 

комунальним підприємством, установою, організацією та закладом (далі – 

Підприємство), забезпечувати найбільш ефективне виконання функцій, для 

яких призначено Підприємство, розвиток його матеріальної і соціальної бази, 

прибуткову діяльність (для комерційних підприємств), ефективне 

використання та збереження майна, закріпленого за Підприємством, а 

Засновник зобов’язується створювати належні умови для матеріального 

забезпечення і організації праці Керівника. 

1.2. Цей контракт є особливою формою трудового договору.  

1.3. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником та 



Засновником, які з боку останнього реалізовуються міським головою.  

Кодекс законів про працю України, інші нормативні акти, що регулюють 

трудові правовідносини, поширюються на взаємовідносини сторін згідно з 

цим контрактом. 

1.4. Керівник є повноважним представником Підприємства під час реалізації 

прав, повноважень, функцій, обов’язків, передбачених законодавчими актами 

України, установчими документами Підприємства та цим контрактом. 

На період відпустки, хвороби, службового відрядження або відсутності з 

інших поважних причин, обов’язки Керівника виконує призначена ним 

особа, яка у повному обсязі виконує його функції та обов’язки, користується 

повноваженнями і правами Керівника, якщо останнім не встановлено іншого.  

1.5. Керівник діє на засадах єдиноначальності. 

1.6. Керівник підпорядкований, підзвітний та підконтрольний Корюківській 

міській раді, міському голові, виконавчому комітетові Корюківської міської 

ради, заступникам міського голови, виконавчим органам міської ради у 

межах, встановлених законодавством, установчими документами 

Підприємства та цим контрактом. 

1.7. Керівник несе персональну відповідальність за збереження та 

ефективне використання майна, що перебуває на балансі підприємства. 

1.8. Керівником відповідно до чинного законодавства України надано згоду 

на обробку персональних даних з первинних джерел (у т.ч. паспортні дані, 

відомості з виданих документів (про освіту, сімейний стан, склад родини 

тощо), особистих відомостей) з метою забезпечення реалізації трудових 

відносин, адміністративно-правових відносин та у сфері управління 

людськими ресурсами. 

 Персональні дані включено до бази персональних даних «Працівники» 

Корюківської міської ради, що містить особову картку та особову справу. 

Базу персональних даних розміщено у загальному відділі виконавчого 

апарату міської ради. 
 

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Засновник зобов’язаний: 

2.1.1. Створювати Керівникові всі умови, необхідні для продуктивної праці. 

2.1.2. Не обмежувати компетенцію та права Керівника, передбачені 

установчими документами Підприємства та цим контрактом. 

2.1.3. Здійснювати контроль за ефективністю використання та збереження 

закріпленого за Підприємством комунального майна. 

2.1.4. Здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю 

Підприємства. 

2.1.5. У взаємовідносинах із Керівником та Підприємством дотримуватись 

принципу охорони прав та законних інтересів Підприємства. 

2.1.6. Звільняти Керівника у разі закінчення контракту, достроково за 

вимогою Керівника, а також у випадку порушень законодавства та умов 

контракту. 

2.1.7. Організовувати фінансовий контроль за діяльністю Підприємства. 

2.1.8. Своєчасно вживати заходів до запобігання банкрутству підприємства у 

разі його неплатоспроможності. 



2.2. Керівник зобов’язаний: 

2.2.1. Неухильно дотримуватись вимог установчих документів Підприємства 

та умов цього контракту.  

2.2.2. Здійснювати оперативне управління Підприємством, організовувати 

його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечувати 

виконання завдань, передбачених чинним законодавством України, 

установчими документами Підприємства, цим контрактом та річним 

фінансовим планом. 

2.2.3. Здійснювати такі функції й обов’язки щодо організації та забезпечення 

діяльності Підприємства: 

а) виконувати та забезпечувати виконання рішень Корюківської міської ради 

та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, або особи, яка 

виконує його обов’язки, інших нормативно-правових актів; 

б) організовувати впровадження у виробництво новітніх технологій та 

прогресивних методів управління Підприємством; 

в) організовувати виконання виробничих програм, договірних та інших 

зобов’язань, узятих Підприємством; 

г) організовувати матеріально-технічне забезпечення Підприємства; 

ґ) організовувати реалізацію (збут) продукції (для комерційних підприємств), 

виробленої Підприємством, у тому числі робіт та послуг; 

д) налагоджувати юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне 

забезпечення діяльності Підприємства ; 

е) забезпечувати Підприємство кваліфікованими кадрами; 

є) організовувати впровадження нових прогресивних форм і методів 

господарювання, створення організаційних та економічних умов для 

високопродуктивної праці на Підприємстві; 

ж) створювати для працівників належні, безпечні та сприятливі умови для 

роботи на Підприємстві; 

з) організовувати збереження й ефективне використання комунального майна 

та прибутку Підприємства (для комерційних підприємств); 

і) забезпечувати своєчасне і повне внесення податків, зборів та обов’язкових 

платежів, передбачених чинним законодавством України;  

ї) виконувати інші функції щодо організації забезпечення діяльності 

Підприємства, передбачених чинним законодавством України, а також 

передбачених установчими документами Підприємства. 

2.2.4. Забезпечувати прибуткову діяльність Підприємства, рівень 

прибутковості якого встановлюється за показниками, визначеними 

фінансовим планом (для комерційних підприємств). 

2.2.5. Забезпечувати подання до Корюківської міської ради щомісячної, 

щоквартальної та річної фінансової звітності у строки та в обсягах, 

установлених рішенням виконавчого комітету міської ради. 

2.2.6. Забезпечувати збереження таємниці на Підприємстві, а також 

здійснювати організаційні та практичні заходи щодо створення умов для 

забезпечення охорони державної таємниці (у разі наявності такої інформації) 

відповідно до чинного законодавства України. 

2.2.7. Протягом двох робочих днів повідомляти Засновника про накладення 



штрафу або винесення судом ухвали про порушення справи про банкрутство, 

санацію або ліквідацію Підприємства або інші заходи, пов’язані з 

обмеженням розпорядженням майном та про виявлені недоліки в роботі 

Підприємства. 

2.2.8. Забезпечувати проведення колективних переговорів щодо укладання 

колективного договору у порядку, передбаченому Законом України «Про 

колективні договори і угоди». 

2.2.9. Виконувати умови галузевої угоди (у разі її наявності). 

2.2.10. Отримувати письмове погодження Засновника на укладання 

колективної угоди з однією або кількома профспілковими чи іншими, 

уповноваженими на представництво трудовим колективом, органами, а в разі 

відсутності таких органів – обраними й уповноваженими представниками 

трудового колективу. 

2.2.11. Отримувати письмове погодження Засновника при відкритті в 

банках розрахункових рахунків.  

2.2.12. Керуватися при укладанні трудових договорів із працівниками 

Підприємства, визначенні й забезпеченні умов їх праці і відпочинку чинним 

законодавством України про працю з урахуванням особливостей, 

передбачених статутом Підприємства і фінансовими можливостями. 

 

3. ПРАВА СТОРІН 

3.1.  Засновник має право: 

3.1.1. Отримувати від Керівника необхідну інформацію та звіти про 

результати роботи. 

3.1.2. Контролювати використання прибутку та статутного фонду 

Підприємства (для комерційних підприємств). 

3.1.3. Проводити планові та позапланові перевірки ефективності 

використання та збереження майна Підприємства та виконання Керівником 

умов контракту.  

3.1.4. Вимагати від Керівника дострокового звіту про діяльність 

Підприємства, якщо він: 

а) допустив погіршення показників діяльності Підприємства, не виконує 

умов контракту, своїх обов’язків щодо ефективного управління 

Підприємством та ефективного розпорядження його майном; 

б) передав іншим особам, втратив або витратив майно Підприємства 

внаслідок недбалості, невиконання або виконання неналежним чином своїх 

обов’язків. 

3.2. Керівник має право: 

3.2.1. Діяти від імені Підприємства, представляти його інтереси в усіх 

вітчизняних та іноземних підприємствах, установах й організаціях незалежно 

від форм власності. 

3.2.2. Розпоряджатися майном Підприємства згідно з чинним законодавством 

України та установчих документів Підприємства. 

3.2.3. Укладати від імені Підприємства господарські та інші договори 

відповідно до установчих документів Підприємства та чинного 

законодавства України. 



3.2.4. Видавати від імені Підприємства доручення (довіреності). 

3.2.5. Відкривати від імені Підприємства в банках розрахункові рахунки. 

3.2.6. Розпоряджатися коштами Підприємства в порядку, визначеному 

установчими документами Підприємства та чинним законодавством України. 

3.2.7. Заохочувати (у тому числі матеріально) працівників Підприємства. 

3.2.8. Накладати на працівників Підприємства дисциплінарне стягнення 

відповідно до чинного законодавства України. 

3.2.9. У межах компетенції видавати накази (розпорядження) та давати 

вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів і працівників Підприємства. 

3.2.10. Наймати на роботу та звільняти з роботи працівників на умовах, 

передбачених чинним законодавством України, здійснювати ротацію кадрів.  

3.2.11. Застосовувати при найманні працівників будь-які можливості у сфері 

організації, оплати й стимулювання праці, а також відпочинку, визначені 

статутом Підприємства, колективним договором та цим контрактом, або ті, 

що допускаються чинним законодавством. 

3.2.12. Вирішувати інші питання, віднесені до компетенції Керівника чинним 

законодавством України, Засновником, установчими документами 

Підприємства та цим контрактом. 

 

4. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА 

4.1.  Оплата праці Керівника Підприємства здійснюється відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про умови і 

розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, 

комунальній власності, та об’єднань державних підприємств», наказів 

галузевих міністерств та чинного законодавства України. 

4.2.  Посадовий оклад Керівника може бути переглянутий відповідно до змін 

умов оплати праці згідно з чинним законодавством України.  

4.3. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівникові 

нараховується заробітна плата (за рахунок частки доходу, одержаного 

Підприємством внаслідок його господарської діяльності),  виходячи з: 

- встановленого йому посадового окладу в розмірі ____________грн  

_____________________________________ і фактично відпрацьованого 

часу 
                      (прописом грн) 

(розрахунок посадового окладу додається ); 

- встановленої йому надбавки за інтенсивність праці та особливий 

характер роботи, складність та напруженість у роботі в розмірі до 50 % 

посадового окладу, в разі несвоєчасного виконання завдань, визначених 

контрактом, погіршення якості роботи надбавки скасовуються або 

зменшуються; 

- щомісячної премії в розмірі до _____ % посадового окладу (для 

некомерційних підприємств); 

- щоквартальної премії в розмірі до трьох місячних посадових окладів 

Керівника; 

- щорічної премії в розмірі до двадцяти чотирьох місячних посадових 

окладів Керівника 



- доплати __________________________________ у розмірі ____%  
                                                             (вид доплати)  
посадового окладу. 

4.4. Розмір премії встановлюється рішенням виконкому Корюківської 

міської ради шляхом затвердження подання на преміювання (надалі – 

Подання). 

4.4.1. Подання готується на розгляд виконавчого комітету Корюківської 

міської ради профільним заступником міського голови, а у випадку 

відсутності (відпустка, тимчасова непрацездатність тощо), особою, яка 

виконує його обов’язки. 

4.5. Виконавчий комітет міської ради затверджує Подання керуючись 

виробничими, фінансово-економічними показниками діяльності 

підприємства, з урахуванням досягнень керівника в управлінні 

підприємством, впровадження новітностей у роботі, заходів з 

енергозбереження, оновлення та поповнення основних засобів, поширення 

ринку збуту послуг та інших позитивних досягнень в роботі підприємства  
4.6. Премія зменшується або скасовується у разі: 

- невиконання умов контракту, рішень Корюківської міської ради та її 

виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови, або особи, 

яка виконує його обов’язки, розпорядчих актів виконавчих органів, 

уповноважених Засновником, інших нормативно-правових актів; 

- порушення трудової дисципліни; 

- погіршення фінансового-господарського стану Підприємства, якості 

управління Підприємством; 

- наявності скарг громадян щодо діяльності Підприємства, тощо. 

Премія зменшується або скасовується у тому звітному періоді, коли 

виявлено порушення, а до подання на преміювання додається відповідне 

обґрунтування про причини зменшення. 

4.7.  Премія не нараховується у разі: 

- допущення на Підприємстві випадку з летальним наслідком з вини 

Підприємства або у разі накладання штрафу на Підприємство з боку органів 

державного нагляду за охороною праці; 

- відсутності позитивної динаміки зменшення податкової заборгованості 

або заборгованості із виплати заробітної плати працівникам, невиконання 

графіка погашення податкової заборгованості або заборгованості із виплати 

заробітної плати. 

4.9.  На підставі прийнятого рішення виконавчого комітету про видається 

наказ по Підприємству про преміювання Керівника. 

4.10. Накладання дисциплінарного стягнення на Керівника Підприємства 

поєднується з повним позбавленням щомісячної премії та надбавки за 

інтенсивність праці та особливий характер роботи, складність та 

напруженість у роботі за той місяць, у якому накладено стягнення. 

4.11. Керівникові відповідно до чинного законодавства України можуть 

виплачуватися: 

- матеріальна допомога для оздоровлення у розмірі середньомісячної 

заробітної плати (посадового окладу) при наданні щорічної відпустки; 



- грошова допомога у розмірі не більш як шість посадових окладів у разі 

виходу на пенсію;  

- матеріальна винагорода за ефективне управління комунальним майном за 

рахунок частини чистого прибутку, що залишається в розпорядженні 

підприємства, згідно з умовами, затвердженими відповідним рішенням 

виконавчого комітету Корюківської міської ради (для комерційних 

підприємств);  

- інші заохочувальні виплати для керівників комерційний підприємств, що не 

передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 

«Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на 

державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств», що 

не відносяться до оплати праці керівнику Підприємства не надаються. 

4.12. Умови та розмір додаткових виплат, передбачених пунктом 4.11. цього 

контракту, визначаються колективним договором, який діє на Підприємстві. 

4.13. Керівникові можуть виплачуватись кошти на представницькі витрати, у 

тому числі у валюті (якщо він направляється у службове відрядження за 

кордон) згідно з чинним законодавством.  

4.14. Заробітна плата Керівникові за відпрацьований місяць виплачується 

разом з виплатою заробітної плати всім іншим категоріям працівників 

Підприємства за відповідний період, передбачений колективним договором, 

який діє на Підприємстві. 

4.15. Керівник Підприємства несе персональну відповідальність за 

правильність та обґрунтованість нарахування та виплату йому надбавок, 

премій тощо в порядку, встановленому законодавством України. 

4.16. У разі дострокового припинення контракту на підставі підпункту «б» 

пункту 6.5. встановлюються такі додаткові гарантії та компенсації: 

- матеріальна допомога в розмірі, визначеному колективним договором, 

який діє на Підприємстві; 

- інші виплати, передбачені чинним законодавством України та 

установчими документами Підприємства. 

4.17. У разі ліквідації Підприємства Керівникові одноразово виплачується 

компенсація у розмірі не менше середньомісячного заробітку.  

4.18. Керівникові надається щорічна основна відпустка тривалістю _______ 

календарних днів зі збереженням щомісячної середньої заробітної плати, 

обчисленої відповідно до чинного законодавства України. Тривалість 

щорічної додаткової відпустки визначається чинним законодавством та 

умовами колективного договору.  

4.19. Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної 

відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо) шляхом 

написання заяви за погодженням з міським головою, або собою, яка виконує 

його обов’язки. 

4.20. Керівник виконує Правила внутрішнього трудового розпорядку, 

встановлені на Підприємстві. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

5.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, 



передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно 

до чинного законодавства України та цього контракту. 

5.2. Спори між сторонами розв’язуються у порядку, встановленому чинним 

законодавством України. 

 

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ 

ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ 

6.1. Унесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом 

укладання додаткових угод.  

6.2. Умови цього контракту можуть бути змінені за угодою сторін  

у письмовій формі.  

6.3. Цей контракт припиняється: 

а) при встановлені протягом строку випробування невідповідності Керівника 

посаді, на яку його призначено; 

б) у разі якщо рішення чергової (позачергової) сесії міської ради щодо 

затвердження на посаді Керівника не буде ухвалено. 

в) після закінчення строку дії контракту (п.2 ст.36 КЗпП України); 

г) за угодою сторін (п.1 ст.36 КЗпП України); 

ґ) з ініціативи Засновника до закінчення строку дії контракту у випадках, 

передбачених пунктом 6.4. цього контракту; 

д) з ініціативи Керівника до закінчення строку дії контракту у випадках, 

передбачених пунктом 6.5. цього контракту; 

е) з ініціативи Керівника до закінчення строку дії контракту у разі ліквідації 

Підприємства; 

є) з інших підстав, передбачених чинним законодавством України. 

6.4. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний 

з ініціативи Засновника до закінчення строку його дії: 

а) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин 

обов’язків, покладених на нього цим контрактом, установчими документами 

Підприємства, перевищенні Керівником прав, передбачених п. 3.2. цього 

контракту (систематичним невиконанням цього контракту вважається 

невиконання Керівником своїх обов’язків, застосування до Керівника 

протягом року 2 дисциплінарних стягнень у вигляді догани за неналежне 

виконання своїх обов’язків, та якщо ці догани не скасовані (не зняті)); 

б) у разі одноразового грубого порушення Керівником чинного 

законодавства України чи обов’язків, передбачених контрактом, в результаті 

чого для Підприємства настали значні негативні наслідки (понесено збитки, 

виплачено штрафи, постраждав імідж Підприємства і т.п.) (одноразовим 

грубим порушенням вважається невиконання вимог абзацу ї) підпункту 

2.2.3., підпунктів 2.2.5, 2.2.6. цього контракту); 

в) у разі невиконання Підприємством зобов’язань перед бюджетом, 

Пенсійним фондом України щодо сплати податків, зборів та обов’язкових 

платежів, а також невиконання Підприємством зобов’язань щодо виплати 

заробітної плати чи недотримання графіків погашення заборгованості із 

заробітної плати; 

д) у разі неподання в установленому порядку на затвердження  



або погодження Засновником річного фінансового плану підприємства;  

г) у разі несплати реструктурованої податкової заборгованості протягом 

трьох місяців при наявності вини Керівника;  

ґ) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною 

праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань 

охорони праці; 

е) у разі порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті; 

є) у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської 

заборгованості; 

ж) у разі неподання Засновнику квартальної та річної фінансової звітності, а 

також квартального та річного звітів про виконання фінансового плану 

підприємства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності; 

з) у разі порушення законодавства під час використання фінансових ресурсів 

підприємства, у тому числі при здійсненні закупівель товарів, робіт 

і послуг за бюджетні кошти; 

і) якщо Керівник надає недостовірну або приховує від Засновника 

чи уповноваженого виконавчого органу міської ради інформацію про 

фінансово-господарську діяльність Підприємства; 

ї) за результатами розгляду комісії з проведення фінансово-економічного 

аналізу господарської діяльності, за рішенням Засновника, уповноваженого 

виконавчого органу міської ради або за рішенням органів судової влади; 

к) у разі припинення діяльності Підприємства та виключення його з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємств; 

л) у разі невиконання рішень, розпоряджень, доручень Засновника, міського 

голови, або особи, яка виконує його обов’язки, виконавчого комітету міської 

ради; 

м) з інших підстав, передбачених чинним законодавством України. 

6.5. Керівник може з власної ініціативи розірвати контракт  

до закінчення строку його дії у разі: 

а) систематичного невиконання Засновником своїх обов’язків  

за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують 

компетенцію та права Керівника, втручання в його оперативно-

розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до 

погіршення економічних результатів діяльності Підприємства; 

б) його хвороби чи інвалідності, що перешкоджають виконанню обов’язків за 

контрактом, підтверджених відповідними медичними довідками, та з інших 

поважних причин. 

6.6. Контракт за два місяці до закінчення строку дії може бути 

 за угодою сторін продовжений на новий чи інший строк шляхом укладення 

додаткової угоди, що є невід’ємною частиною цього контракту, або шляхом 

укладання нового контракту. 

6.7. Якщо розірвання контракту здійснюється на підставах, зазначених  

у контракті, але не передбачених чинним законодавством України,  

то в трудовій книжці Керівника робиться відповідний запис із посиланням  

на пункт 8 статті 36 Кодексу законів про працю України. 
 

  



7. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ ОСОБЛИВІ УМОВИ КОНТРАКТУ 

7.1. Цей контракт діє: 

з «____»___________ 20___ року по «____»__________ 20___ року включно. 

7.2. Особливі умови: 

- сторони зобов’язуються дотримуватися конфіденційності умов цього 

контракту, окрім випадків, коли сторони посилаються на умови контракту 

при  захисті своїх інтересів у суді; 

- про умови контракту інформуються відповідні працівники 

Підприємства та інші особи у зв’язку з необхідністю виконання контракту 

(ознайомлення працівників бухгалтерії, які займаються визначенням розміру 

виплат Керівникові тощо); 

- конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані 

чинним законодавством України, та на органи, які здійснюють нагляд 

(контроль) за дотриманням чинного законодавства України. 

7.3. У разі припинення контракту Керівник Підприємства зобов’язаний 

здійснити усі підготовчі дії, необхідні для передачі справ щодо управління 

Підприємством. Передача справ полягає у проведенні інвентаризації майна та 

коштів, належному оформленні та наданні документації (накази, плани, 

програми тощо), передачі печаток, чекової книжки, ключів  

від сейфів, службових приміщень тощо, які знаходяться у Керівника.  

 Передача справ оформлюється підписанням акта приймання-

передавання матеріальних цінностей та справ щодо управління 

Підприємством, який погоджується виконавчим комітетом міської ради та 

надається на розгляд міському голові. 

 Керівництво справами щодо управління Підприємством, передається 

заступникові керівника підприємства, або виконуючому обов’язки керівника, 

призначеному згідно розпорядження міського голови. 

 
 

8. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ 

8.1. Відомості про Підприємство: 

Повне 

найменування__________________________________________________ 

Адреса____________________________________________________________

__ 

 розрахунковий рахунок 

№_____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

8.2. Відомості про Засновника: 

Повна назва 

_________________________________________________________ 

Адреса____________________________________________________________

__ 

Розрахунковий рахунок 

№______________________________________________ 

8.3. Відомості про Керівника: 



__________________________________________________________________

__ 
                                                            (прізвище, ім’я, по батькові) 

Домашня 

адреса______________________________________________________ 

Телефон домашній _____________, мобільний __________ 

Службовий телефон _____________ 

Паспорт серія ______________, виданий «_____» __________ _________ року 

_________________________________________________________________ 

8.4. Цей контракт укладений у 2-х примірниках, які мають однакову 

юридичну силу. 

8.5. Інші відомості та перелік документів, які додаються до контракту:  

__________________________________________________________________

__ 

Від Засновника: 

 

______________________________ 

                                   (посада) 

_______________________________________ 

         (прізвище, ім’я та ім’я по батькові) 
____________________________ 
                            (підпис) 
«_____»_______________20___року  

М.П. 

Керівник:  

 

__________________________ 

  (прізвище, ім’я та ім’я по батькові) 

____________________________ 
                       (підпис) 

 

 

«______»______________20___року 

 

 

Секретар міської ради                                                               С. ОЛІЙНИК 

 

  



Додаток 2  

до Положення про застосування 

контрактної форми трудового 

договору з керівниками підприємств, 

установ, організацій та закладів, що 

належать до міської комунальної 

власності Корюківської міської 

територіальної громади 

 

ЗРАЗОК*  

Міському голові 

________________________. 

 

Начальника  

комунального підприємства 

(установи, організації, закладу) 

________________________ 

________________________ 

 

 

 

Заява 

 

 

 Прошу погодити мені щорічну основну відпустку терміном на __ 

календарні дні з __ до __ __________ 20__ року включно за період роботи з 

__ ________ 20__ року по __ ________ 20__ року з виплатою матеріальної 

допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати 

(посадового окладу) при наданні щорічної відпустки.  

 На час моєї відпустки виконання обов’язків начальника комунального 

підприємства (установи, організації, закладу) 

_____________________покладаю на 

___________________________________________________. 

 

 

 

__ _________ 20__ року       _______________ 

                                                                                                            (підпис) 

 

 

 

 

 

 

Примітка:* Заява пишеться керівником власноруч.  



Додаток 3  

до Положення про застосування контрактної 

форми трудового договору з керівниками 

підприємств, установ, організацій та закладів, 

що належать до міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади 

 

ЗРАЗОК 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 

 Корюківської міської ради  

від __ ________ _______ №_____ 

ПОДАННЯ 

на преміювання керівника 

________________________________________________________________________________________________________ 
(назва підприємства, установи та організації та закладу, що належать до міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади) 

за _________ 20____ року 
 

П.І.Б. Посада 

Відповідно  

до контракту 

ЗАПРОПОНОВАНО 

Заступником міського голови  

% премії % премії 

 

 

Заступник міського голови            ______________________ 
         (підпис)  (Ініціали, прізвище) 



 
 У К Р А Ї Н А  

                                                                                

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 ( тридцять шоста сесія сьомого скликання)  

 

 

28 травня  2020 року                    м. Корюківка                                  № 8-36/VIІ 

 

Про застосування контрактної форми трудового  

договору з керівниками підприємств, установ,  

організацій та закладів, що належать до міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади 

 

 З метою вдосконалення порядку призначення та звільнення керівників 

підприємств, установ, організацій та закладів, що належать до міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись Кодексом законів 

про працю України, постановами Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 

170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору», 

від 02.08.1995 № 597 «Про типову форму контракту з керівником підприємства, 

що є у державній власності», від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати 

праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, 

та об’єднань державних підприємств», ст. 26, пунктами 10, 20 ч. 4 ст. 42, ч.8 ст. 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила : 

 

 1. Затвердити положення «Про застосування контрактної форми 

трудового договору з керівниками підприємств, установ, організацій та 

закладів, що належать до міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади», що додається. 

 

 2. Юридичному відділу (Ващенко І.О.), загальному відділу          

(Лимаренко Н.П.) виконавчого апарату міської ради в установленому 

законодавством порядку привести діючі контракти з керівниками підприємств, 



установ, організацій та закладів, що належать до міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади у відповідність до цього рішення. 

  

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення тридцять четвертої сесії  

Корюківської міської ради шостого скликання від 08.10.2015 року «Про 

застосування контрактної форми трудового договору з керівниками 

підприємств, установ та організацій, що належать до міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади» зі змінами та 

доповненнями. 

   

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять шоста сесія сьомого скликання)  

 

 

28 травня 2020 року                       м. Корюківка                                 № 9-36/VIІ 
 

Про відміну рішення тридцять  

третьої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання  

від 06 лютого 2020 року 

№ 13-33/VII «Про ліквідацію  

комунального закладу» 

 

Розглянувши лист Міністерства соціальної політики України від 

29.04.2020 № 6031/0/2-20/29 щодо не погодження ліквідації сезонного 

позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Зелений гай», враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань з питань власності, 

бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста, керуючись    

п. 1 постанови Верховної Ради України від 17.03.2009 № 1137-VI «Про 

запровадження мораторію на ліквідацію, відчуження, перепрофілювання 

оздоровчих закладів (дитячих, професійних тощо)», ст. 105, 111 Цивільного 

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

Україні», 

міська рада вирішила: 

 

1. Відмінити рішення тридцять третьої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 06 лютого 2020 року № 13-33/VII «Про ліквідацію 

комунального закладу». 

 

2. Припинити повноваження ліквідаційної комісії з припинення сезонного 

позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Зелений гай». 

 

3. Затвердити Статут сезонного позаміського закладу оздоровлення та 

відпочинку «Зелений гай» в новій редакції, що додається. 

 

4. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

(Наумчик І.В.) внести зміни до мережі розпорядників та отримувачів коштів 



міського бюджету шляхом вилучення сезонного позаміського закладу 

оздоровлення та відпочинку «Зелений гай» з переліку розпорядників 

бюджетних коштів ІІІ рівня. 

 

5. Ведення фінансово-господарських операцій сезонного позаміського 

закладу оздоровлення та відпочинку «Зелений гай» покласти на централізовану 

бухгалтерію та відділення господарського забезпечення Відділу  освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради. 

 

6. Перенести кошторисні призначення та касові видатки 2020 року 

сезонного позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Зелений гай»  на 

код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 

заходи з позашкільної роботи з дітьми» Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради до кінця травня 2020 року. 

 

7. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

(Наумчик І.В.), сезонному позаміському закладу оздоровлення та відпочинку 

«Зелений гай» (Корюка Ю.М.). здійснити організаційно-правові заходи щодо 

проведення державної реєстрації змін враховуючи пункти 1-3 даного рішення у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста.  

 

 

Міський голова                                                                             Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 рішення тридцять шостої сесії 

 Корюківської міської ради  

сьомого скликання 

 від 28 травня 2020 року № 9-36/VIІ 

 
 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т 

 
СЕЗОННОГО ПОЗАМІСЬКОГО ЗАКЛАДУ 

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ 

 «ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ» 

  
(НОВА РЕДАКЦІЯ) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

1.1. Сезонний позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Зелений 

гай» (надалі – Заклад) –  це позашкільний дитячий заклад оздоровлення та 

відпочинку, метою діяльності якого є реалізація права кожної дитини на 

повноцінний відпочинок, оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, 

задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних 

потреб. 

1.2. Заклад належить до міської комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади в особі Корюківської міської ради, яка є 

засновником та власником Закладу (далі – Власник) та здійснює 

повноваження з управління майном та вносить і затверджує зміни до Статуту 

відповідно до чинного законодавства України безпосередньо або через орган 

управління.  

1.3. У своїй діяльності Заклад керується Конституцією України, Законами 

України, актами Президента та Кабінету Міністрів України, іншими 

нормативно-правовими актами, Типовим положенням про дитячий заклад 

оздоровлення та відпочинку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.04.2009 №422, яке розроблене відповідно до статті 13 Закону 

України «Про оздоровлення та відпочинок», і цим Статутом. 

1.4.  Заклад знаходиться в оперативному управлінні Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської ради (надалі – ВОКМтаС).  

1.5. Заклад працює над дотриманням потреб соціалізації дитини, як 

громадянина України, з обов’язковим урахуванням специфіки національних і 

культурно-історичних традицій, загальнолюдських надбань і цінностей. 

1.6. Заклад є сезонним оздоровчим закладом (працює в літній період), що 

здійснює організований відпочинок та оздоровлення  дітей шкільного віку.  

1.7. В Закладі період оздоровчої зміни становить не менше 21-го дня, 

протягом яких дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку. 

1.8. Заклад приймає на оздоровлення  та відпочинок дітей віком від 7 до 18 

років. 

1.9. Заклад несе відповідальність  перед суспільством, державою за:                                              

- повноцінне оздоровлення та надання відпочинкових послуг; 

- збереження життя та здоров’я дітей; 

- безпечні умчови виховної діяльності; 

- дотримання фінансової дисципліни.                                                               

1.10.  Заклад має право:                                                                                             

- визначати форми і методи, засоби організації виховного процесу;                                                                        

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та 

індивідуальні робочі виховні плани;    

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до 

учасників виховного процесу;   

-  отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, 

юридичних і фізичних осіб та інших джерел, не заборонених законодавством. 

1.11. Повна назва: Сезонний позаміський заклад оздоровлення та відпочинку 



«Зелений гай».   

1.13. Скорочена назва: СПЗОтаВ «Зелений гай». 

1.14. Юридична адреса: 15314, Чернігівська область, Корюківський район,     

с. Наумівка, вул. Стрільця, 1. 
 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 
 

2.1. Сезонний позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Зелений гай» 

є юридичною особою, діє на підставі Статуту, має штамп, печатку. 

2.2. Заклад працює за календарним планом роботи, затвердженим 

директором закладу, погодженим із ВОКМтаС Корюківської міської ради. 

2.3. Власником установлюються тривалість оздоровчої зміни, з урахуванням 

вимог державних санітарних правил і норм улаштування, утримання і 

організації режиму діяльності закладу, а також рекомендацій місцевих 

органів охорони здоров'я. 

2.4. Режим роботи Закладу розробляється керівником Закладу, погоджується 

ВОКМтаС  з урахуванням умов роботи, пропозицій трудового колективу. 

2.3. Заклад створює безпечні умови для роботи працівників, оздоровлення та 

відпочинку дітей. 

2.4. Власником установлюються тривалість оздоровчої зміни з урахуванням 

вимог державних санітарних правил і норм улаштування, утримання і 

організації режиму діяльності закладу, а також рекомендацій місцевих 

органів охорони здоров'я. 

2.5. Працівники Закладу працюють згідно з графіком, затвердженим його 

директором, з урахуванням вимог законодавства про працю. 

2.6. Заклад приймає на оздоровлення та відпочинок учнів навчальних 

закладів Корюківської міської ради.  

2.7. З урахуванням профілю діяльності та медико-психологічних показників 

здоров'я Власником можуть установлюватись окремі обмеження щодо 

прийому до Закладу як за віком, так і за станом здоров'я. 

2.8. Путівка до Закладу - це документ, який засвідчує право дитини на 

отримання оздоровчих та відпочинкових послуг для однієї дитини в закладі.  

Вартість путівки до Закладу визначається Власником, виходячи з конкретних 

умов регіону. 

2.9. Прийняття дітей до Закладу здійснюється на підставі путівки та за 

наявності медичної довідки встановленого зразка, затвердженого МОЗ 

України. 

2.10. З урахуванням вікових особливостей та інтересів дітей в Закладі  

створюються загони, наповнюваність яких не повинна перевищувати: для 

дітей 7-9 років – 25 осіб, 10-14 років – 30 осіб, старших 14 років - 35 осіб. 

2.11. Тривалість занять (у гуртках, секціях тощо) встановлюється з 

урахуванням психофізіологічного розвитку дітей різних вікових категорій: 7 

років – 35 хвилин,старших - 45 хвилин. 

2.12. Відрахування дитини із Закладу здійснюється за бажанням батьків чи 

осіб, які їх заміняють, за рішенням педагогічної ради за систематичне 

порушення правил внутрішнього розпорядку або на підставі медичного 



висновку про стан здоров'я дитини, що робить неможливим її перебування в 

Закладі. Забороняється безпідставне відрахування дитини із Закладу. 

2.13. Відрахування дитини із Закладу та доставка до місця проживання 

здійснюється за рахунок батьків або інших законних представників на 

підставі рішення педагогічної ради Закладу в разі грубого порушення вимог 

внутрішнього розпорядку Закладу.  

 

ІІІ. УЧАСНИКИ ОЗДОРОВЧО- ВІДПОЧИНКОВОГО ПРОЦЕСУ 
 

3.1. Учасниками оздоровчо-відпочинкового процесу у Закладі є: 

- діти, вихованці; 

- директор, працівники Закладу; 

- батьки або особи, які їх заміняють; 

- представники установ, підприємств, організацій, які беруть участь у 

оздоровчо-відпочинковому процесі 

3.2.  Діти під час перебування в Закладі мають право: 

- на захист прав і свобод, визначених Конвенцією ООН про права дитини;  

- на охорону життя, здоров'я і власного майна; 

- на повагу їх гідності, вільне висловлювання власних думок, поглядів і 

переконань;  

- на належні умови для повноцінного оздоровлення та відпочинку, 

розвитку їх творчих здібностей, занять фізичною культурою, туризмом, 

природоохоронною та краєзнавчою роботою, суспільно-корисною 

працею, оволодіння іншими корисними навичками;  

- на отримання послуг з оздоровлення та відпочинку;  

- на користування матеріально-технічною, культурно-спортивною та 

оздоровчою базами Закладу;  

- на первинну медичну допомогу, в разі захворювання або травмування;  

- на добровільний вибір видів діяльності та дозвілля;  

- на раціональне харчування;                                                                                                                       

- на захист від будь-яких форм експлуатації, насилля з боку педагогічних 

та інших працівників закладу;  

-  брати участь в управлінні  Закладом; 

- звертатися до адміністрації Закладу для отримання інформації стосовно 

побуту, харчування, медичної допомоги, надання послуг з оздоровлення 

та відпочинку;  

- у разі виникнення конфліктної ситуації, вимагати вжиття дієвих заходів; 

- брати участь у різних видах діяльності: спортивних змаганнях, 

виставках, конкурсах та інших масових заходах. 

3.3. Діти, які перебувають у Закладі, повинні: 

- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку і Статуту;  

- підвищувати загальний культурний рівень, оволодівати знаннями, 

уміннями, практичними навичками здорового способу життя;  

- дотримуватись морально-етичних норм;  

- бережливо ставитись до державної, комунальної та приватної власності; 



- брати посильну участь у суспільно-корисній праці. 

3.4. Працівники Закладу мають право на: 

- внесення пропозицій щодо поліпшення оздоровчо-виховного процесу; 

- ініціативу у виборі форм, методів, засобів роботи з дітьми;  

- участь у роботі методичних об'єднань, рад, зборів, інших органів 

самоврядування Закладу, у заходах, пов'язаних з організацією оздоровчо-

виховної роботи;   

- різні види заохочення за сумлінне виконання покладених обов'язків;  

- участь в інших об'єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена 

законодавством. 

3.5. Працівники закладу зобов'язані: 

- дотримуватись вимог Статуту Закладу, виконувати правила 

внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;  

- берегти життя та здоров'я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати 

здоровий спосіб життя;  

- виконувати накази й розпорядження директора Закладу, органів 

управління, до сфери діяльності яких належить Заклад. 

3.6. Батьки дітей чи особи, які їх замінюють, мають право: 

- обирати і бути обраними до батьківського комітету та органів 

громадського самоврядування табору;  

- вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності закладу; 

- захищати законні інтереси дітей у державних та судових органах. 
 

ІV. ОХОРОНА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я  
 

4.1. Для надання медичних послуг дітям і працівникам Закладу, він 

закріплюється за територіальною лікувально-профілактичною установою. 

4.2. Працівники Закладу несуть персональну відповідальність за збереження 

життя та здоров'я дітей, які оздоровлюються у закладі. 

4.3. Під час організованого перевезення на значні відстані дітей, які 

перебувають на оздоровленні в Закладі, забезпечується медичний нагляд за 

ними. 

4.4. Споруди, будівлі та інші приміщення Закладу повинні відповідати 

санітарним нормам, технічним вимогам та вимогам пожежної безпеки. У 

кожному приміщенні Закладу розробляється та вивішується на видному місці 

план евакуації дітей та дорослих у разі пожежі або стихійного лиха. 

4.5. Заклад забезпечує безпечне повноцінне харчування дітей відповідно до 

встановлених фізіологічних та натуральних норм. 

4.6. Директор Закладу здійснює  постійний контроль за якістю харчування 

дітей, дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму, за 

безпечними умовами відпочинку та оздоровлення, за проведенням роботи з 

формування здорового способу життя. 

 

V. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ І КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

5.1. Управління Закладом здійснюється Власником, Відділом освіти, 



культури, молоді та спорту Корюківської міської ради (надалі - ВОКМтаС). 

5.1.1. Безпосереднє керівництво роботою Закладу здійснює його директор 

(надалі - Керівник), який призначається на посаду і звільняється з посади 

начальником Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради за погодженням з Власником. 

5.2. Директор Закладу підзвітний та підконтрольний начальнику Власнику та 

ВОКМтаС.  

5.3. На посаду директора призначається особа, яка є громадянином України, 

що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менше 3-х 

років. 

5.4. Директор Закладу: 

- несе повну відповідальність за стан та діяльність Закладу; 

- видає накази, обов'язкові для виконання працівниками Закладу; 

- здійснює керівництво колективом Закладу; 

- діє без довіреності від імені Закладу;  

- забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів; 

- організовує оздоровчо-відпочинковий процес та забезпечує виконання 

плану роботи Закладу; 

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;   

- розпоряджається в установленому порядку майном та коштами Закладу; 

- представляє Заклад на підприємствах, в установах та організаціях і 

відповідає перед Власником за результати діяльності Закладу; 

- порушує клопотання перед ВОКМтаС про заходи заохочення та 

дисциплінарні стягнення до працівників Закладу;  

- установлює надбавки, доплати працівникам Закладу за погодженням з 

ВОКМтаС та відповідно до законодавства;  

- затверджує посадові інструкції працівників;  

5.5. Директор Закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого 

колегіального органу управління. 

5.6. Педагогічна рада Закладу:  

- розробляє календарний план роботи;   

- розглядає питання щодо поліпшення роботи закладу;  

- аналізує роботу членів педагогічного колективу; 

- підбиває підсумки оздоровчої зміни;   

- приймає рішення про відрахування дітей із закладу за порушення вимог 

внутрішнього розпорядку;  

- затверджує режим роботи Закладу;    

- розглядає питання підтримки ініціатив щодо вдосконалення системи 

оздоровлення дітей;  

- розглядає питання щодо зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення 

й використання бюджету Закладу;   

- порушує клопотання про заохочення працівників та дітей; 

- приймає рішення про відрахування дітей із закладу за порушення вимог 

внутрішнього розпорядку;  



- робота педагогічної ради Закладу організовується відповідно до потреб, але 

не менше одного засідання за зміну.  

5.7. Органом громадського самоврядування є загальні збори колективу 

Закладу. 

5.8. Умови і розміри оплати праці працівників Закладу встановлюються 

ВОКМтаС.  

5.9. Працівники Закладу працюють згідно з графіком, затвердженим його 

директором, з урахуванням вимог законодавства про працю. 

 5.10.  На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають 

педагогічну освіту. 

5.11.  Лікар, який направляється на роботу в дитячий заклад оздоровлення та 

відпочинку, повинен мати відповідну кваліфікаційну підготовку. 

5.12. При прийомі на роботу кожен працівник повинен надати  відповідно 

оформлену санітарну книжку, бути ознайомленим з умовами праці, 

правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками. 

5.13. Працівники Закладу повинні неухильно дотримуватись вимог трудової 

дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, етики стосунків, виконувати 

плани оздоровчо-виховної роботи. 

5.14. Працівники Закладу в межах покладених на них обов’язків несуть                                                                                                                  

персональну відповідальність за безпеку життя і здоров’я дітей, які 

відпочивають у Закладі. Із числа вихователів призначається відповідальний 

за стан охорони здоров’я і життя дітей. 

5.15. При прийомі на роботу працівники Закладу проходять обов’язково 

інструктаж з техніки безпеки, профілактики травматизму, попередження 

нещасних випадків з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних правил та 

надання невідкладної долікарняної допомоги.   

5.16. 3 кожним працівником Закладу укладається трудовий договір згідно із 

законодавством України. 

 

VІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ  

 

6.1. Матеріально-технічна база Закладу включає обладнання та інвентар, 

вартість яких відображено у балансовому обліку ВОКМтаС. 

6.2. Майно Закладу належить до міської комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади в особі Корюківської міської ради та 

передається Закладу на правах оперативного управління відповідно до 

чинного законодавства та рішень Власника. 

6.3. Заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, 

будівлями,  комунікаціями Власника. 

6.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Закладу 

проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. 

Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими 

юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного 

законодавства. 
 



VІІ.  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ 

 

7.1. Заклад користується зазначеним Майном на свій розсуд, вчиняючи щодо 

нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству, цьому Статуту 

та нормативним документам, встановленим Власником. 

7.2. Джерелом формування кошторису Закладу є кошти міського бюджету; 

кошти, отримані за надання платних послуг; благодійні внески юридичних і 

фізичних осіб. 

7.3. Вартість путівки визначається ВОКМтаС на підставі чинного 

законодавства. ВОКМтаС має право встановлювати пільгову вартість путівок 

для окремих категорій громадян. 

7.4. Витрати на утримання Закладу здійснюються відповідно до кошторису.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ведення фінансово-господарської операцій Закладу здійснюється 

централізованою бухгалтерією та відділенням господарського забезпечення 

ВОКМтаС.  

7.5. Закладу забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх 

частин серед Власників (засновників), працівників (крім оплати їх праці, 

нарахування єдиного соціального внеску). 

7.6. Закладу забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх 

частин серед Власників, працівників (крім оплати їх праці, нарахування 

єдиного соціального внеску).   

7.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку Закладу визначається 

чинним законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства 

соціальної політики, Міністерства освіти і науки України та інших 

центральних органів виконавчої влади.   

7.8. Інвентаризація майна і ревізія фінансово-господарської діяльності 

здійснюється після закінчення оздоровчого сезону з ініціативи Власника 

та/або ВОКМтаС.  

7.9. Перед початком оздоровчого сезону  Заклад приймається в експлуатацію 

комісією за участю представників Власника, ВОКМтаС, представників 

підрозділів Держпраці та Держпродспоживслужби, санітарно-

епідеміологічної служби, пожежного нагляду (за згодою). 

7.10. Порядок підготовки до нового оздоровчого та відпочинкового періоду 

затверджується ВОКМтаС. 

7.11. Державний контроль за діяльністю Закладу у межах повноважень, 

передбачених законом, здійснюється ВОКМтаС. 

7.12 По закінченні оздоровчого періоду Власник затверджує планове 

завдання щодо підготовки Закладу до нового оздоровчого періоду і погоджує 

його з територіальною установою Держпродспоживслужби в районі. 

 

VIII. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ  

         

8.1. Припинення діяльності Закладу відбувається шляхом його реорганізації 

або ліквідації  на підставі рішення Корюківської міської ради за погодженням 

з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 



реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей. 

8.2. При реорганізації вся сукупність прав та обов'язків Закладу переходить 

до його правонаступників.  

8.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

Власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення 

ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління 

Закладом. 

8.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу, виявляє дебіторів і 

кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і 

представляє його Власнику. 

8.5. При ліквідації Закладу працівникам , які звільняються або переводяться, 

гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного 

законодавства про працю України. 

8.6. У разі припинення юридичної особи (у разі її ліквідації, злиття, поділу, 

приєднання або перетворення) передбачається передача активів закладу 

одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або 

зарахування до доходу бюджету. 

 

 

Міський голова                                                                         Р.АХМЕДОВ  
 



                                                                 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять шоста сесія сьомого скликання)  

 

 

28 травня 2020 року                    м. Корюківка                                  № 10-36/VIІ 

 

Про припинення шляхом ліквідації   

Корюківського міжшкільного  

навчально - виробничого  

комбінату професійної орієнтації учнів 

 

 З метою економічної ефективності функціонування закладів освіти, 

приведення освітньої мережі у відповідність до вимог законодавства, у зв’язку з 

відсутність у Корюківському міжшкільному навчально - виробничому 

комбінаті на 2020 - 2021 навчальний рік контингенту учнів, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, 

соціально-економічного та культурного розвитку міста, відповідно до ст.ст.104, 

105, 110, 111 Цивільного кодексу України, ст. 59 Господарського кодексу 

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

Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Припинити діяльність юридичної особи - Корюківський міжшкільний 

навчально - виробничий комбінат професійної орієнтації учнів (Код ЄДРПОУ 

31718377), місцезнаходження: Чернігівська область, Корюківський  район,           

м. Корюківка, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 4, шляхом ліквідації.  

 

2. Встановити строк у два місяці з дати оприлюднення повідомлення про 

прийняття рішення про припинення шляхом ліквідації Корюківського 

міжшкільного навчально - виробничого комбінату професійної орієнтації учнів. 

 

3. Затвердити склад ліквідаційної комісії з припинення Корюківського 

міжшкільного навчально - виробничого комбінату професійної орієнтації учнів 

(надалі - ліквідкомісія) в складі згідно з додатком. 



3.1. Визначити місцезнаходження ліквідкомісії за адресою: 15300, 

Чернігівська область, місто Корюківка, вулиця Бульварна, 6. 

 

4. Ліквідкомісії: 

4.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо ліквідації Корюківського 

міжшкільного навчально - виробничого комбінату професійної орієнтації учнів 

у встановленому законодавством порядку протягом 1 року з дня прийняття 

цього рішення. 

4.2. Скласти проміжний та ліквідаційний баланс та подати їх на 

затвердження Корюківської міської ради. 

4.3. Голові ліквідкомісії подати державному реєстратору дане рішення для 

внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо ліквідації 

вище перерахованих юридичних осіб. 

 

5. Оприлюднити це рішення на офіційному вебпорталі Корюківської 

міської ради 

 

6. 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  

до рішення тридцять шостої                                                                   

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 28 травня 2020 року  

№ 10-36/VIІ 

  

СКЛАД 
 

ліквідаційної комісії з припинення Корюківського міжшкільного  

навчально – виробничого комбінату професійної орієнтації учнів 
 

Голова комісії 
 

Наумчик Ірина Володимирівна   Начальник відділу освіти, культури,  

РНОКПП ХХХХ   молоді та спорту Корюківської міської 

ради 

 

Члени комісії: 

 

Долбіна Людмила Михайлівна Провідний спеціаліст відділу  

РНОКПП ХХХХ земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської 

ради  
 

Дзюба Олена Миколаївна    Головний спеціаліст відділу освіти,  

РНОКПП ХХХХ культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради 
 

Чубара Тамара Михайлівна    Головний бухгалтер централізованої  

РНОКПП ХХХХ бухгалтерії відділу освіти, культури,

 молоді та спорту Корюківської міської 

ради 
 

Костюк Валентина Павлівна   Начальник господарчої групи відділу 

РНОКПП ХХХХ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради 
 

Малиш Богдан Михайлович   Директор Корюківського  

РНОКПП ХХХХ міжшкільного навчально – 

виробничого комбінату професійної 

орієнтації учнів  

 

 

Секретар міської ради                                                                С. ОЛІЙНИК 

 



                                                                                                                                                                  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять шоста сесія сьомого скликання)  

 

 

28 травня 2020 року                    м. Корюківка                                  № 11-36/VIІ 

 

Про ліквідацію сільських  

виборчих комісій 

 

Відповідно до рішень двадцять дев’ятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання «Про припинення в результаті реорганізації Домашлинської 

сільської ради» № 7-29/VIІ, «Про припинення в результаті реорганізації 

Олександрівської сільської ради» № 8-29/VIІ, «Про припинення в результаті 

реорганізації Савинківської сільської ради» № 9-29/VIІ, ст.ст. 104, 105, 110, 111 

Цивільного кодексу України, ст. 8
3
 Закону України «Про добровільне 

об’єднання громадян», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради 

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

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

Україні»,  
 

міська рада вирішила :  

 

1. Припинити, шляхом ліквідації: 

1.1. Домашлинську сільську виборчу комісію Корюківського району 

Чернігівської області, код ЄДРПОУ 34026435. 

1.2. Савинківську сільську виборчу комісію Корюківського району 

Чернігівської області, код ЄДРПОУ 34180049. 

1.3. Олександрівську сільську виборчу комісію Корюківського району 

Чернігівської області, код ЄДРПОУ 34026456. 

 

2. Встановити строк у два місяці з дати оприлюднення повідомлення про 

прийняття рішення щодо припинення сільських виборчих комісій для заявлення 

вимог кредиторів. 

2.1. Визначити місцезнаходження ліквідаційних комісій з припинення 

сільських виборчих комісій за адресою: 15300, Чернігівська область, місто 

Корюківка, вулиця Бульварна, 6. 

 



3. Затвердити склад ліквідаційних комісій з припинення сільських 

виборчих комісій, що додається. 

 

4. Ліквідаційним комісіям з припинення сільських виборчих комісій: 

4.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо ліквідації сільських 

виборчих комісій у встановленому законодавством порядку протягом 1 року з 

дня прийняття цього рішення. 

4.2. Скласти проміжний та ліквідаційний баланс та подати їх на 

затвердження Корюківської міської ради. 

4.3. Голові комісії подати державному реєстратору дане рішення для 

внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо ліквідації 

вище перерахованих юридичних осіб. 

 

5. Оприлюднити це рішення на офіційному вебпорталі Корюківської 

міської ради 

 

6. 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  

до рішення тридцять шостої                                                                   

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 28 травня 2020 року  

№ 11-36/VIІ 

  

                                                           СКЛАД 

ліквідаційної комісії з припинення Домашлинської сільської виборчої комісії 

Корюківського району Чернігівської області 

 

Голова комісії 

 

Єгунова Алла Іванівна     Виконуючий обов’язки старости  

РНОКПП ХХХХ       на території сіл Бешківка, Домашлин, 

                                                                      Луковець 

 

Члени комісії: 

 

Савченко Олександр Миколайович   Перший заступник міського голови 

РНОКПП ХХХХ 

 

Кожема Оксана Миколаївна    Начальник відділу бухгалтерського 

РНОКПП ХХХХ обліку і звітності виконавчого апарату 

міської ради 

 

Ващенко Іван Олександрович  Начальник юридичного відділу -  

РНОКПП ХХХХ держаний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради  

 

Долбіна Людмила Михайлівна Провідний спеціаліст відділу  

РНОКПП ХХХХ земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської 

ради  

 

 

Секретар міської ради                                                                С. ОЛІЙНИК 



Додаток  

до рішення тридцять шостої                                                                   

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 28травня 2020 року 

 № 11-36/VIІ 

 

  

                                                           СКЛАД 
 

ліквідаційної комісії з припинення Савинківської сільської виборчої комісії 

Корюківського району Чернігівської області 

 

Голова комісії 

 

Лісений Віктор Миколайович  Виконуючий обов’язки старости  

РНОКПП ХХХХ       на території сіл Бурківка, Савинки 

 

Члени комісії: 

 

Савченко Олександр Миколайович   Перший заступник міського голови 

РНОКПП ХХХХ 

 

Кожема Оксана Миколаївна    Начальник відділу бухгалтерського 

РНОКПП ХХХХ обліку і звітності виконавчого апарату 

міської ради 

 

Ващенко Іван Олександрович  Начальник юридичного відділу -  

РНОКПП ХХХХ держаний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради  

 

Долбіна Людмила Михайлівна Провідний спеціаліст відділу  

РНОКПП ХХХХ земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської 

ради  

 

 

Секретар міської ради                                                                 С. ОЛІЙНИК 



Додаток  

до рішення тридцять шостої                                                                   

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 28 травня 2020 року  

№ 11-36/VIІ 

  

                                                           СКЛАД 

ліквідаційної комісії з припинення Олександрівської сільської виборчої комісії 

Корюківського району Чернігівської області 

 

Голова комісії 

 

Редін Антон Леонідович   Виконуючий обов’язки старости 

РНОКПП ХХХХ      на території сіл Верхолісся,  

       Олександрівка, Піски 

 

Члени комісії: 

 

Савченко Олександр Миколайович  Перший заступник міського голови 

РНОКПП ХХХХ 

 

 

Кожема Оксана Миколаївна    Начальник відділу бухгалтерського 

РНОКПП ХХХХ обліку і звітності виконавчого апарату 

міської ради 

 

Ващенко Іван Олександрович  Начальник юридичного відділу -  

РНОКПП ХХХХ держаний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради  

 

Долбіна Людмила Михайлівна Провідний спеціаліст відділу  

РНОКПП ХХХХ земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської 

ради  

 

 

Секретар міської ради                                                                С. ОЛІЙНИК 

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять шоста сесія сьомого скликання)  

 

 

28 травня 2020 року                       м. Корюківка                                 № 12-36/VIІ 
 

Про прийняття об’єктів  

у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади 

 

З метою впорядкування майна, розміщеного на території Корюківської 

міської територіальної громади, розглянувши рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від  13 квітня 2020 року № 125 та від 21.05.2020 року 

№ 164 «Про затвердження звітів про оцінку майна», 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 Корюківської міської 

територіальної громади об’єкти: 

 

1.1. прибудинкову територію (тверде покриття) площею 1200 кв.м., що 

знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Корюківка з вул. Шевченка до 

будівлі по вул. Вокзальна, 9, залишковою вартістю 330972,45 грн (триста 

тридцять тисяч дев’ятсот сімдесят дві гривні 45 копійок), в тому числі 

328822,45 грн. - вартість об’єкта, 2150,00 грн - послуги з проведення 

незалежної оцінки, без врахування ПДВ.  

 

1.2. прибудинкову територію (тверде покриття) житлового будинку 

площею 1000 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська область, 

м. Корюківка, вул. Вокзальна, 3, залишковою вартістю 298271,91 грн. (двісті 

дев’яносто вісім тисяч двісті сімдесят одна гривня 91 копійка), в тому числі 

296121,91 грн. - вартість об’єкта, 2150,00 грн - послуги з проведення 

незалежної оцінки, без врахування ПДВ  



1.3. дорогу з твердим покриттям площею 1300 кв.м., що знаходиться за 

адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Чехова, залишковою 

вартістю 473310,96 грн. (чотириста сімдесят три тисячі триста десять гривень 

96 копійок), в тому числі - 471160,96 грн. – вартість об’єкта, 2150,00 грн - 

послуги з проведення незалежної оцінки, без врахування ПДВ. 

 

1.4. прибудинкову територію (тверде покриття) площею 1064 кв.м., що 

знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Шевченка,79-

81, залишковою вартістю 211506,33 грн. (двісті одинадцять тисяч п’ятсот шість 

гривень 33 копійки), в тому числі – 209356,33 грн. - вартість об’єкта, 2150,00 

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

 

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

на баланс Корюківської міської ради об’єкти зазначені 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 

 

 (тридцять шоста сесія сьомого скликання)  

 

 

28 травня 2020 року                      м. Корюківка                                № 13-36/VIІ 
 

Про передачу майна  

міської комунальної власності 

 
 

Розглянувши лист КП «Благоустрій» від 22.04.2020 року №80, Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради №09-14/343      

від 20.05.2020 року, 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 та до 

статутного капіталу комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської 

міської ради стояки СВ 95 – 2 в кількості 29 штук, вартістю 2985,00 грн за 

одиницю, на загальну суму 86565,00 (вісімдесят шість тисяч п’ятсот шістдесят 

п’ять гривень 00 копійок). 

 

2. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради зелені 

насадження в кількості 90 одиниць на загальну суму 29880,00 (двадцять дев’ять 

тисяч вісімсот вісімдесят гривень 00 копійок), згідно додатку. 

 

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

КП «Благоустрій (Селюк А.М.), здійснити прийняття - передачу майна 

вказаного в рішенні, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

4. КП «Благоустрій (Селюк А.М.) внести зміни до Статуту підприємства, 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення тридцять шостої сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання 

від 28 травня 2020 року №13-36/VII 

 

 

Перелік майна, що передається 

з балансу Корюківської міської ради на баланс 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

 
№ 

з/п 

Найменування Інвентарний 

номер 

Кількість, 

штук 

Вартість, 

грн 

Сума, 

грн 

1 Піхта 10170008 8  500,00 4000,00 

2 Туя вересоподібна 

червона 

10170009 5  480,00 2400,00 

3 Туя західна ф.золотиста 10170010 10  400,00 4000,00 

4 Ялівець віргинський 10170011 3  550,00 1650,00 

5 Ялівець виргінський  10170012 5  600,00 3000,00 

6 Церсис 10170013 7  300,00 2100,00 

7 Ялівець віргинський 10170014 1  550,00 550,00 

8 Туя західна ф.золотиста 10170015 6  400,00 2400,00 

9 Можевельник козацький 

середній 

10170016 32 140,00 4480,00 

10  Самшит вічнозелений 10170017 8 400,00 3200,00 

11 Церсис 10170018 2 300,00 600,00 

12 Піхта 10170019 3 500,00 1500,00 

 Разом:  90 

 

 29880,00 

 

 

Секретар міської ради                                                        С.ОЛІЙНИК 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

28 травня 2020 року                       м. Корюківка                                 № 14-36/VІI 

 

Про прийняття земельних ділянок 

у міську комунальну власність 
 

 Розглянувши рішення Корюківського районного суду Чернігівської 

області від 17.09.2019 року по справі №736/1208/19 щодо визнання спадщини 

відумерлою та передачі її в комунальну власність територіальної громади в 

особі Корюківської міської ради, ухвалу від 08.05.2020 року по справі                       

№ 736/1208/19, 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. Прийняти у міську комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади в особі Корюківської міської ради відумерлу спадщину, 

а саме: 

- земельну ділянку (пай) для ведення особистого селянського 

господарства площею 2,8950 га, кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:052:0924 розташовану на території Забарівської сільської ради 

Корюківського району Чернігівської області, яка належала Виливок Валентині 

Володимирівні на праві приватної власності відповідно до державного акту на 

право власності на земельну ділянку серії ЧН № 083135 виданого                     

22.09.2003 року; 

- земельну ділянку (пай) для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,5426 га, кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:010:0130 розташовану на території Забарівської сільської ради 

Корюківського району Чернігівської області, яка належала Виливок Валентині 

Володимирівні на праві приватної власності відповідно до державного акту на 

право власності на земельну ділянку серії ЧН № 165075 виданого                       

22.09.2003 року;  



- земельну ділянку (пай) для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,7118 га, кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:018:0298 розташовану на території Забарівської сільської ради 

Корюківського району Чернігівської області, яка належала Виливок Валентині 

Володимирівні на праві приватної власності відповідно до державного акту на 

право власності на земельну ділянку серії ЧН № 187754 виданого                   

22.09.2003 року. 

 

2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право 

комунальної власності на земельні ділянки (паї), зазначені в п.1 даного рішення 

за територіальною громадою в особі Корюківської міської ради згідно вимог 

чинного законодавства  

 

3. 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 

 

(тридцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

28 травня 2020 року                         м. Корюківка                                № 15-36/VІI 

 

Про внесення змін до деяких рішень  

міської ради із земельних питань 

 

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 статтями 12, 79-1 

Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», 

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

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до п. 14 рішення тридцять першої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року № 26-31/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю)» щодо надання дозволу Демченку Дмитру Григоровичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

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

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                            

«ім. Коцюбинського», а саме: № 10/455 рілля, № 6/363 кормові угіддя, № 10/466 

рілля, № 6/368 кормові угіддя в частині номера земельної ділянки (паю), 

виклавши його в новій редакції, а саме: 

«№ 6/459 кормові угіддя», замість «№ 6/363 кормові угіддя» в зв’язку з 

поданою заявою. 

 

2. Внести зміни до п. 24 рішення тридцять першої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року № 26-31/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 



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

(паю)» щодо надання дозволу Заєць Парасковії Захарівні 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. Коцюбинського», а саме: № 9/434 рілля, № 5/32 кормові угіддя, в частині 

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

«№ 8/370 рілля», замість «№ 9/434 рілля» в зв’язку з поданою заявою. 

 

3. Внести зміни до п. 13 рішення тридцять першої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року № 26-31/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю)» щодо надання дозволу Усік Наталії Василівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

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

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                            

«ім. Коцюбинського», а саме: № 10/474 рілля, № 6/371 кормові угіддя в частині 

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

«№ 8/386 рілля», замість «№ 10/474 рілля» в зв’язку з поданою заявою. 

 

4. Внести зміни до п. 25 рішення тридцять першої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року № 26-31/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю)» щодо надання дозволу Олійник 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. Коцюбинського», а саме: № 1/11 рілля, № 5/85 кормові угіддя, № 8/418 

рілля, № 5/23 кормові угіддя в частині номера земельної ділянки (паю), 

виклавши його в новій редакції, а саме: 

«№ 8/380 рілля», замість «№ 1/11 рілля» в зв’язку з поданою заявою. 

 

5. Внести зміни до п. 23 рішення тридцять першої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року № 26-31/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю)» щодо надання дозволу Тарапон Тамарі Василівні на виготовлення 



технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

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

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                            

«ім. Коцюбинського», а саме: № 10/456 рілля, № 6/347 кормові угіддя, № 9/433 

рілля, № 5/31 кормові угіддя в частині номера земельної ділянки (паю), 

виклавши його в новій редакції, а саме: 

«№ 8/372 рілля», замість «№ 9/433 рілля» в зв’язку з поданою заявою. 

 

6. Внести зміни до п. 8 рішення двадцять п’ятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 19.07.2019 року № 12-25/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю)» щодо надання дозволу Вовку Олександру Борисовичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

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

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству  «Полісся», а 

саме: № 35 рілля, № 141 пасовище, № 34 сіножаті в частині номера земельної 

ділянки (паю), виклавши його в новій редакції, а саме: 

«№ 76 рілля, № 13 сіножаті», замість «№ 35 рілля, № 34 сіножаті» в 

зв’язку з поданою заявою. 

 

7. Внести зміни до п. 6 рішення тридцять п’ятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 19.03.2020 року № 19-35/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю)» щодо надання дозволу Лисенку Ігорю Вікторовичу та Лисенку 

Олександру Вікторовичу 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. Горького», а саме: № 91 рілля,                     

№ 252 сіножаті, № 60 пасовища в частині номера земельної ділянки (паю), 

виклавши його в новій редакції, а саме: 

«№ 243 рілля», замість «№ 91 рілля» в зв’язку з поданою заявою. 

 

8. Внести зміни до п. 35 рішення двадцять третьої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 18.04.2019 року № 13-23/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю)» щодо надання дозволу Теселько Надії Миколаївні та Єкименко Любові 



Миколаївни на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок між власниками 

земельних часток (паїв) та до проекту землеустрою щодо організації території 

земельних часток (паїв) по колишньому колективному сільськогосподарському 

підприємству «Нива», а саме: № 114 рілля, № 127 сіножаті, № 127 пасовища в 

частині номера земельної ділянки (паю), виклавши його в новій редакції, а 

саме: 

«№ 145 рілля, № 191 сіножаті, № 191 пасовища», замість «№ 114 рілля,              

№ 127 сіножаті, № 127 пасовища» в зв’язку з поданою заявою. 

 

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

міської ради сьомого скликання від 19.07.2019 року № 12-25/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю)» щодо надання дозволу Кучеренку Леоніду Анатолійовичу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до 

протоколу про розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток 

(паїв) та до проекту землеустрою щодо організації території земельних часток 

(паїв) по колишньому колективному сільськогосподарському підприємству 

«Нива», а саме: № 176 рілля, № 53 пасовища, № 53 сіножаті в частині номера 

земельної ділянки (паю), виклавши його в новій редакції, а саме: 

«№ 148 рілля, № 159 пасовища, № 159 сіножаті», замість «№ 176 рілля,            

№ 53 пасовища, № 53 сіножаті» в зв’язку з поданою заявою. 

 

10. Внести зміни до п. 1 рішення двадцять четвертої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 30.05.2019  року № 21-24/VII «Про дозвіл 

на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю)» щодо надання дозволу Метлі Павлу 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 «Лісове», а 

саме: № 189 рілля, № 167 сіножаті, № 183 пасовища в частині номера земельної 

ділянки (паю), виклавши його в новій редакції, а саме: 

«№ 144 сіножаті», замість «№ 167сіножаті» в зв’язку з поданою заявою. 

 

11. Внести зміни до п. 27 рішення тридцять першої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року № 26-31/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю)» щодо надання дозволу Ковальчуку Геннадію 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                            

«Рассвет», а саме: № 133 рілля, № 6 сіножаті, № 18 пасовища в частині номера 

земельної ділянки (паю), виклавши його в новій редакції, а саме: 

«№ 8 сіножаті», замість «№ 6 сіножаті» в зв’язку з поданою заявою. 

 

12. Внести зміни до п. 12 рішення тридцять третьої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 06.02.2020 року № 23-33/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю)» щодо надання дозволу Приходько Ніні Миколаївні на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

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

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «ім. Леніна», 

а саме: № 60 рілля, № 10/60 рілля в частині номера земельної ділянки (паю), 

виклавши його в новій редакції, а саме: 

«№ 1060 рілля», замість «№ 10/60 рілля» в зв’язку з поданою заявою. 

 

13. Внести зміни до п. 15 рішення тридцять першої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року № 26-31/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю)» щодо надання дозволу Савченку Борису Григоровичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

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

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «ім. 

Коцюбинського», а саме: № 10/468 рілля, № 6/374 кормові угіддя, № 10/469 

рілля, № 6/376 кормові угіддя в частині номера земельної ділянки (паю), 

виклавши його в новій редакції, а саме: 

«№ 8/390 рілля, № 6/455 кормові угіддя», замість «№ 10/469 рілля,                       

№ 6/376 кормові угіддя» в зв’язку з поданою заявою. 

 

14. Внести зміни до п. 26 рішення тридцять першої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року № 26-31/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю)» щодо надання дозволу Симоненку Сергію Васильовичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 



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

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

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                                        

«ім. Коцюбинського», а саме: № 9/431 рілля, № 5/29 кормові угіддя, № 9/432 

рілля, № 5/30 кормові угіддя в частині номера земельної ділянки (паю), 

виклавши його в новій редакції, а саме: 

«№ 4/226 рілля, № 4/227 рілля», замість № 9/431 рілля, № 9/432 рілля», в 

зв’язку з поданою заявою. 

 

14. Внести зміни до п. 2 рішення тридцять третьої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 06.02.2020 року № 23-33/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю)» щодо надання дозволу Милейку 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. Коцюбинського», а саме: № 330 рілля, № 342 пасовища в частині номера 

земельної ділянки (паю), виклавши його в новій редакції, а саме: 

«№ 6/330 рілля, № 5/121 кормові угіддя», замість № 330 рілля, № 342 

пасовища в зв’язку з поданою заявою. 

 

15. Внести зміни до п. 35 рішення тридцять першої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року № 26-31/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю)» щодо надання дозволу Щепоткіній Світлані Михайлівні та Резнік Аллі 

Миколаївні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок між власниками 

земельних часток (паїв) та до проекту землеустрою щодо організації території 

земельних часток (паїв) по колишньому колективному сільськогосподарському 

підприємству «ім. Коцюбинського», а саме: № 60 рілля, № 125 кормові угіддя в 

частині номера земельної ділянки (паю), виклавши його в новій редакції, а 

саме: 

«№ 8/379 рілля, № 5/125 кормові угіддя», замість № 60 рілля, № 125 

кормові угіддя в зв’язку з поданою заявою. 

 

16. Внести зміни до п. 3 рішення двадцять сьомої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 18.10.2019 р.  № 15-27/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» в частині площі земельної ділянки, 

яка виділялась Луговцю Валерію Володимировичу для передачі безоплатно у 



власність для ведення особистого селянського господарства виклавши її в новій 

редакції, а саме: «1,50 га за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1193» замість «0,70 га, яка розташована за адресою:                         

с. Забарівка» у зв’язку з фактичним обміром. 

Вважати таким, що втратив чинність п.20 рішення тридцять п’ятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 19.03.2020 року № 35-35/VII 

«Про внесення змін до деяких рішень міської ради із земельних питань». 

 

17. Внести зміни до п. 3 рішення тридцять третьої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 06.02.2020 року № 23-33/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю)» щодо надання дозволу Толмачовій Ганні Миколаївні на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

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

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                                 

«ім. Гагаріна», а саме: № 399 рілля, №  5 сіножаті, № 313 пасовища в частині 

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

«№ 138 сіножаті, № 297 пасовища», замість № 5 сіножаті, № 313 

пасовища» в зв’язку з поданою заявою. 

 

18. Внести зміни до п. 4 рішення двадцять сьомої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 18.10.2019 р. № 15-27/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» в частині площі земельної ділянки, 

яка виділялась Щербонос Ользі Григорівні для передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства виклавши її в новій редакції, 

а саме: «0,84 га» замість «0,60 га» у зв’язку з фактичним обміром. 

 

19. Внести зміни до п. 12 рішення тридцять першої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року № 26-31/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю)» щодо надання дозволу Олійнику Віктору Павловичу 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. Коцюбинського», а саме: № 10/471 рілля, № 6/379 кормові угіддя, № 10/470 

рілля, № 6/377 кормові угіддя в частині номера земельної ділянки (паю), 

виклавши його в новій редакції, а саме: 



«№ 6/458 кормові угіддя, № 10/466 рілля, № 5/118 кормові угіддя», 

замість № 6/379 кормові угіддя, № 10/470 рілля, № 6/377 кормові угіддя  в 

зв’язку з поданою заявою. 

 

20.Внести зміни до рішення двадцять третьої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 18.04.2019 року №12-23/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою», а саме п. 11 вищевказаного 

рішення виключити. 

 

21.Внести зміни до рішення двадцять шостої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 29.08.2019 року № 17-26/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою», а саме п. 9 вищевказаного рішення 

виключити. 

 

22. 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 

 

(тридцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

28 травня 2020 року                       м. Корюківка                                   № 16-36/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, 93, 

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

землі», статтею 288 Податкового кодексу України, Законом України «Про 

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв), Законом 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 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «РІК» від 

05.07.2005 року на земельну ділянку загальною площею 0,0010 га, яка 

розташована по вул. Шевченка, 70а, м. Корюківка у зв’язку з продажем 

нерухомого майна (торгівельного кіоску). 

1.1.ТОВ «РІК» зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору 

оренди землі 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 зв’язку з витребуванням 

земельної ділянки громадянином, а саме: 



 3,4299 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 330), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:000:0307; яка знаходяться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

2.1.ТОВ «Забарівське» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі у зв’язку витребуванням 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 08.11.2010 року у зв’язку з витребуванням 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

 5,6716 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 343), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:000:0013; яка знаходяться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

3.1.ТОВ «Забарівське» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі у зв’язку витребуванням земельної ділянки 

громадянином відповідно до норм чинного законодавства. 

 

4. 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: 

 0,5390 га – пасовище (не витребувана земельна частка (пай) № 136), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:012:0214; яка знаходяться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

4.1.ТОВ «Забарівське» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі у частині витребування земельної ділянки громадянином 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

5. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

міською радою та Наумчик Оксаною Леонідівною від 20.07.2010 року на 

земельну ділянку загальною площею 0,0036 га, яка розташована по                            

вул. Шевченка, 56, кв. 3, м. Корюківка у зв’язку з поданою заявою. 

5.1.Наумчик Оксані Леонідівні зареєструвати додаткову угоду про 

розірвання договору оренди землі відповідно до норм чинного законодавства. 

 

6. 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: 

 0,5389 га – пасовище (не витребувана земельна частка (пай) № 135), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:012:0242; яка знаходяться 



на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

6.1.ТОВ «Забарівське» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі у частині витребування земельної ділянки громадянином 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

7. 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: 

 0,5472 га – сіножаті (не витребувана земельна частка (пай) № 59), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:037:0620; яка знаходяться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

7.1.ТОВ «Забарівське» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі у частині витребування земельної ділянки громадянином 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

8. 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: 

 0,6439 га – сіножаті (не витребувана земельна частка (пай) № 62), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:037:0617; яка знаходяться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

8.1.ТОВ «Забарівське» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі у частині витребування земельної ділянки громадянином 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

9. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

районною державною адміністрацією та приватним сільськогосподарським 

підприємством «Червоний Маяк» від 28.11.2016 року у частині витребуваної 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

1,1753 га – рілля, кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:04:000:0622; яка знаходяться на території Корюківської міської 

ради Корюківського району Чернігівської області. 

9.1.ПСП «Червоний Маяк» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі у частині витребування земельної ділянки громадянином 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

10. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

районною державною адміністрацією та приватним сільськогосподарським 

підприємством «Червоний Маяк» від 28.11.2016 року у частині витребуваної 

земельної ділянки громадянином, а саме: 



1,1889 га – рілля, кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:04:000:0542; яка знаходяться на території Корюківської міської 

ради Корюківського району Чернігівської області. 

10.1.ПСП «Червоний Маяк» зареєструвати додаткову угоду про 

розірвання договору оренди землі у частині витребування земельної ділянки 

громадянином відповідно до норм чинного законодавства. 

 

11. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

районною державною адміністрацією та приватним сільськогосподарським 

підприємством «Червоний Маяк» від 09.10.2015 року у частині витребуваної 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

2,4200 га – рілля, кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1481; яка знаходяться на території Корюківської міської 

ради Корюківського району Чернігівської області. 

11.1.ПСП «Червоний Маяк» зареєструвати додаткову угоду про 

розірвання договору оренди землі у частині витребування земельної ділянки 

громадянином відповідно до норм чинного законодавства. 

 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 

 

 
 

 

 

 



 
     У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

28 травня 2020 року                      м. Корюківка                               № 17-36/VІI 

 

Про видачу дозволів на спеціальне 

використання природних ресурсів 

  

 Розглянувши клопотання ДП «Корюківське лісове господарство» щодо 

надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах 

території об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення, ботанічного 

заказника місцевого значення «Бурківщина» та «Низківка», враховуючи ліміти 

на використання природних ресурсів у межах території та об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення по ДП «Корюківське лісове 

господарство» на 2020 рік від 11.03.2020 № 05/20, затверджені Департаментом 

екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, 

відповідно до статей 9, 9-1 Закону України «Про природно-заповідний фонд 

України», статті 15 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», рекомендацій 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. Надати дозволи ДП «Корюківське лісове господарство» на спеціальне 

використання природних ресурсів у межах території та об’єктів природно-

заповідного фонду на 2020 рік, а саме у межах ботанічних заказників місцевого 

значення «Бурківщина» та «Низківка» (вибіркова санітарна рубка, прибирання 

небезпечних дерев). 

 

2. Направити дозволи на погодження до Департаменту екології та 

природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації.   

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 



земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОЗВІЛ  № _____ 

“___”______________ 20__ року  
 

на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення  

Виданий: Державному підприємству «Корюківське лісове господарство», 

15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Індустріальна, 40,                                        

тел. 0 (4657) 3-43-52, e-mail: kor-les@ukr.net, ЄДРПОУ 00993515 
(повна назва суб’єкта господарювання, природокористувача, якому видано дозвіл) 

На підставі клопотання від 19.03.2020 року № 150, відповідно до рішення 

тридцять шостої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від “28” 

травня 2020 року «Про видачу дозволів на спеціальне використання природних 

ресурсів» 
(назва рішення місцевої ради, що видала дозвіл) 
на використання природних ресурсів у межах території об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення, ботанічного заказника місцевого 

значення «Бурківщина» 
(тип, категорія та назва природно-заповідного об’єкта) 

в межах ліміту № 05/20, затвердженого “11” березня 2020 року 

Департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської обласної 

державної адміністрації                                                               
(дата затвердження)ким затверджено) 

Дозвіл дійсний до “31” грудня 2020 року 

№ 

з/п 

Назва 

природного 

ресурсу/вид 

природо-

користування 

Місце використання 

(назва місцевої ради, 

урочища, номери 

кварталів, виділів, 

лісництво, площа, га) 

Обсяги 

використання Термін 

використання 
Особливі умови 

одиниця 

виміру 
ліміт 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Вибіркова 

санітарна 

рубка 

ботанічний заказник 

місцевого значення 

«Бурківщина», 

Андрониківське 

лісництво,  

кв. 76, вид.14 

кв. 77, вид.8 

кв. 78, вид.3 

кв. 79, вид.3 

кв. 80, вид.3 

кв. 80, вид.8 

кв. 80, вид.11 

кв. 80, вид.11 

кв. 80, вид.11 

кв. 81, вид.1 

кв. 83, вид.14 

кв. 84, вид.2 

кв. 86, вид.5 

кв. 86, вид.20 

кв. 86, вид.21 

га/м
3
  

 

 

 

 

1,9/122 

0,9/57 

4,9/189 

1,3/51 

1,6/56 

1,4/111 

3,3/143 

3,6/255 

4,1/217 

0,8/111 

0,9/89 

2,1/255 

1,0/158 

0,8/84 

1,1/88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 31 

грудня 2020 

року 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальне збереження 

об’єктів рослинного світу. 

Відповідність ЗУ «Про 

природно-заповідний фонд 

України», ЗУ «Про 

тваринний світ», санітарним 

правилам у лісах України   

ДП «Корюківське лісове господарство» подати звіт про даний вид природокористування, площу та фактичні обсяги використання у строк 

до 15 січня року, наступного за роком використання природних ресурсів.  

Міський голова                   Р.АХМЕДОВ 

mailto:kor-les@ukr.net


ДОЗВІЛ  № _____ 

“___”______________ 20__ року  
 

на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення  

 

Виданий: Державному підприємству «Корюківське лісове господарство», 

15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Індустріальна, 40,                                        

тел. 0 (4657) 3-43-52, e-mail: kor-les@ukr.net, ЄДРПОУ 00993515 
(повна назва суб’єкта господарювання, природокористувача, якому видано дозвіл) 

На підставі клопотання від 19.03.2020 року № 150, відповідно до рішення 

тридцять шостої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від “28” 

травня 2020 року «Про видачу дозволів на спеціальне використання природних 

ресурсів» 
(назва рішення місцевої ради, що видала дозвіл) 
на використання природних ресурсів у межах території об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення, ботанічного заказника місцевого 

значення «Низківка» 
(тип, категорія та назва природно-заповідного об’єкта) 

в межах ліміту № 05/20, затвердженого “11” березня 2020 року 

Департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської обласної 

державної адміністрації                                                               
(дата затвердження)ким затверджено) 

Дозвіл дійсний до “31” грудня 2020року 

№ 

з/п 

Назва 

природного 

ресурсу/вид 

природо-

користування 

Місце використання 

(назва місцевої ради, 

урочища, номери 

кварталів, виділів, 

лісництво, площа, га) 

Обсяги 

використання Термін 

використання 
Особливі умови 

одиниця 

виміру 
ліміт 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Вибіркова 

санітарна 

рубка 

ботанічний заказник 

місцевого значення 

«Низківка», Щорське 

лісництво,  

кв. 109, вид.2 

кв. 109, вид. 3 

кв. 109, вид. 10 

кв. 109, вид. 20 

кв. 109, вид. 22 

кв. 109, вид. 25 

кв. 109, вид. 26 

кв. 109, вид. 31 

кв. 110, вид. 4 

кв. 110, вид. 5 

кв. 111, вид. 15 

кв. 111, вид. 16 

кв. 113, вид. 6 

кв. 113, вид. 9 

 

 

 

 

га/м
3
 

 

 

 

 

1,6/101 

4,3/138 

2,0/60 

0,9/36 

2,3/28 

0,6/6 

4,0/70 

1,6/79 

1,3/68 

0,9/34 

4,3/77 

2,0/126 

43/199 

1,2/120 

 

 

 

 

 

 

 

До 31 

грудня 2020 

року 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальне збереження 

об’єктів рослинного світу. 

Відповідність ЗУ «Про 

природно-заповідний фонд 

України», ЗУ «Про 

тваринний світ», санітарним 

правилам у лісах України   

ДП «Корюківське лісове господарство» подати звіт про даний вид природокористування, площу та фактичні обсяги використання у строк 

до 15 січня року, наступного за роком використання природних ресурсів.  

 

Міський голова                Р.АХМЕДОВ 

mailto:kor-les@ukr.net


 
      У К Р А Ї Н А   

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

28 травня 2020 року                      м. Корюківка                                № 18-36/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 Милейко Ганні Федорівні 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. Коцюбинського», а саме:  

№ 196 рілля, № 415 кормові угіддя. 

 

2.Дати дозвіл Никифоренко Антоніні Володимирівні на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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



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

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                         

«ім. Коцюбинського» а саме:  

№ 10/457 рілля, № 6/457 кормові угіддя; 

№ 10/458 рілля, № 6/345 кормові угіддя. 

 

3.Дати дозвіл Рябець Олені Миколаївні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

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

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                             

«Рассвет», а саме:  

№ 203 рілля, № 165 сіножаті, № 188 пасовища. 

 

3.Дати дозвіл Швецю Василю 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. Коцюбинського» а саме:  

№ 10/460 рілля, № 5/99 кормові угіддя; 

 

4.Дати дозвіл Коломійцю Миколі 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                         

«Україна» а саме:  

№ 316 рілля. 

 

5.Дати дозвіл Білій Зої Федорівні 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 «імені Горького» а саме:  

№ 13 рілля, № 192 сіножаті, № 242 пасовища; 

№ 178 рілля, № 262 сіножаті, № 43 пасовища; 

№ 140 рілля, № 155 сіножаті, № 267 пасовища. 

 

6. 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. 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                     Р.АХМЕДОВ 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

28 травня 2020 року                         м. Корюківка                                  № 19-36/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 житлового будинку, господарських 

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

- Уліч Ганні Кіндратівні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за 

адресою: вул. Молодіжна, 3, м. Корюківка. 

-Литвиненку Олександру Анатолійовичу  площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Європейська, 13, м. Корюківка. 

-Радченко Марії Іллівні  площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована за 

адресою: вул. Кошового, 21, с. Костючки. 

 

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 житлового будинку, господарських 

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



-Ковальчуку Валерію Олексійовичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Туніка, 22, с. Рейментарівка. 

-Прохоренко Світлані Іванівні площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Молодіжна, 10, с. Сядрине. 

-Мороз Аллі Іванівні площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована за 

адресою: вул. Молодіжна, 13, с. Олександрівка. 

-Мірошниченку Валерію Анатолійовичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Молодіжна, 21, с. Олександрівка. 

-Черепенко Ірині Сергіївні та Черепенко Сергію Валерійовичу площею 

орієнтовно 0,06 га, яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 234,                             

м. Корюківка. Кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1623. 

 

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

- Ткаченку Володимиру Петровичу площею орієнтовно 0,01 га, яка 

розташована за адресою: вул. Кошового, гараж № 48, м. Корюківка. 

 

3. Дати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для подальшої передачі її безоплатно у власність: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

- Корень Ганні Володимирівні площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Омеляна Каруки, м. Корюківка. 

- Карасьову Павлу Юрійовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Омеляна Каруки, м. Корюківка. 

- Карасьову Костянтину Юрійовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 16-Б, м. Корюківка. 

- Логвиненку Дмитру Михайловичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: пров. Суворова, м. Корюківка. 

- Логвиненко Наталії Володимирівні площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: пров. Суворова, м. Корюківка. 

- Корявській Маші Леонідівні площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Левка Лук’яненка, м. Корюківка. 

 

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

- Мороз Аллі Іванівні площею орієнтовно 0,35 га, яка розташована за 

адресою: с. Олександрівка. 

- Краснянському Андрію Сергійовичу площею орієнтовно 0,35 га, яка 

розташована за адресою: с. Верхолісся. 

- Павельку Ігору Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Піски. 

- Войтенко Оксані Михайлівні площею орієнтовно 1,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Забарівка. 

- Жарій Валентині Олексіївні площею орієнтовно 1,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Воловики. 



- Гулянкову Анатолію Микитовичу площею орієнтовно 0,60 га, яка 

розташована за адресою: с. Савинки. 

- Доліній Вікторії Віталіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

за адресою: с. Воловики. 

- Гребельному Миколі Дмитровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Верхолісся. 

- Шарому Тарасу Віталійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Маховики.  

- Скопіній Тетяні Федорівні площею орієнтовно 0,50 га, яка розташована 

за адресою: с. Рейментарівка. 

- Нуржинському Богдану Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, 

яка розташована за адресою: с. Тельне. 

- Макаренку Валерію Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Домашлин. 

 

4. Дати дозвіл на розробку проєкту 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.): 

- Сидорину Руслану Олеговичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1239. 

- Лупасу 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 

7422481500:07:000:1093. 

- Плющу Михайлу 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 

7422481500:07:000:1094. 

- Сабалдаш Марії Петрівні площею орієнтовно 0,50 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0175. 

- Хвостику Федору Григоровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3065. 

- Хвостик Антоніні Никифорівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3065. 



- Хвостику Анатолію Федоровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3065. 

- Єрмоленку Сергію Дмитровичу площею орієнтовно 0,20 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1217. 

- Прохоренку Роману Михайловичу площею орієнтовно 1,0618 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:2024. 

- Лисенко Валентині Віталіївні площею орієнтовно 2,0000 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3046. 

- Лисенку Олександру Юрійовичу  площею орієнтовно 2,0000 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3046. 

- Венжезі Олені Анатоліївні площею орієнтовно 2,0000 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3046. 

- Венжезі Таїсії Григорівні площею орієнтовно 2,0000 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3046. 

- Кухаренку Олександру Сергійовичу площею орієнтовно 2,0000 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3046. 

- Венжезі Ярославу Віталійовичу площею орієнтовно 2,0000 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3046. 

- Горілику Дмитру Дмитровичу  площею орієнтовно 2,0000 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1918. 

- Горілику Максиму Миколайовичу площею орієнтовно 2,0000 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1918. 



- Горілик Тетяні Володимирівні площею орієнтовно 2,0000 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1918. 

- Горілик Крістіні Максимівні площею орієнтовно 2,0000 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1918. 

- Горілик Аделіні Максимівні площею орієнтовно 2,0000 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1918. 

- Горілик Марині Василівні площею орієнтовно 2,0000 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1918. 

- Горілик Софії Дмитрівні площею орієнтовно 2,0000 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1918. 

- Горілик Людмилі Іванівні площею орієнтовно 2,0000 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1918. 

- Кльовій Ніні Миколаївні площею орієнтовно 2,0000 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1918. 

- Ладану Денису Ігоровичу площею орієнтовно 2,0000 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1918. 

- Ладану Миколі Миколайовичу площею орієнтовно 2,0000 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1918. 

- Ладан Анні Миколаївні площею орієнтовно 2,0000 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1918. 

- Ладан Тетяні Володимирівні площею орієнтовно 2,0000 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1918. 



- Довгій Ганні Євгенівні площею орієнтовно 2,0000 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1918. 

- Ницун Катерині Олександрівні площею орієнтовно 2,0000 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1918. 

- Сіренько Ользі Гаврилівні площею орієнтовно 2,0000 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1918. 

- Сіреньку Віктору Івановичу площею орієнтовно 2,0000 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1918. 

- Романовській Катерині Сергіївні площею орієнтовно 2,0000 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1918. 

- Торопко Вікторії Віталіївні площею орієнтовно 2,0000 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1918. 

- Торопко Ніні Олександрівні площею орієнтовно 2,0000 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1918. 

- Тимошенку Вячеславу Вікторовичу площею орієнтовно 2,0000 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1918. 

- Грибенчук Олені Володимирівні площею орієнтовно 2,0000 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3057. 

- Грибенчуку Іллі Володимировичу площею орієнтовно 2,0000 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3057. 

- Грибенчук Олександрі Володимирівні орієнтовно 2,0000 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3057. 



- Дудку Руслану Олександровичу орієнтовно 2,0000 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1191. 

- Ваську Андрію Вікторовичу орієнтовно 2,0000 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:0997. 

- Васько Лілії Олександрівні орієнтовно 2,0000 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:0997. 

 

5. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

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

- для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

(КВЦПЗ 03.15.): 

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

м. Корюківка) площею орієнтовно 0,05 га, яка розташована за адресою:                   

вул. Вокзальна, будинок 9А, м. Корюківка. 

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

м. Корюківка) площею орієнтовно 0,50 га, яка розташована за адресою:                   

вул. Хмельницького Б., будинок 45а, с. Тютюнниця. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

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

 

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 

 

(тридцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

28 травня 2020 року                      м. Корюківка                                  № 20-36/VІI 

 

Про надання погодження на передачу 

у власність земельної ділянки  

 

 Розглянувши клопотання державного підприємства «Чернігівський 

науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» від 09.04.2020                  

№ 18-28-0.11-204/2-20 щодо погодження передачі у власність земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення державної власності на території 

Домашлинської сільської ради, відповідно 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», враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1. Погодити передачу у власність Бабку Олександру Миколайовичу 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства 

(кадастровий номер 7422482500:04:000:1070), що розташована на території 

Корюківської міської ради (за межами населеного пункту села Домашлин) 

Корюківського району Чернігівської області. 

 

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 

 

(тридцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

28 травня 2020 року                       м. Корюківка                                   № 21-36/VІI 

 

Про надання земельних  

ділянок в оренду (суборенду) 

 

 Розглянувши заяви громадян 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, Законом України «Про оренду землі», 

статтею 288 Податкового кодексу України, статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду загальною площею 0,4434 га, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, яка розташована за адресою: вул. Білого 

генерала, 58, с. Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області. 

1.1. Надати в оренду Приватному сільськогосподарському підприємству  

«ЧЕРВОНИЙ МАЯК» земельну ділянку площею 0,4434 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 01.01.), терміном на  

49 (сорок дев’ять) років, яка розташована за адресою: вул. Білого генерала, 58,               

с. Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області. Кадастровий номер 

земельної ділянки 7422488700:01:001:0057 

1.2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною 

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

грошової оцінки земельної ділянки. 

 

2. Передати в оренду Прядку Олегу Вікторовичу земельну ділянку 

загальною площею 0,0010 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, яка розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради 

по вул. Шевченка, 70а, м. Корюківка, терміном до 07.07.2021 року. 



2.1. Встановити річну орендну плату за користування земельною 

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

земельної ділянки. 

  

3.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) під проектними польовими 

дорогами (запроектованими для доступу до земельних часток (паїв)) загальною 

площею 7,2731 га з подальшою передачею в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, які розташовані в адміністративних 

межах Корюківської міської ради Корюківського району, Чернігівської області. 

3.1. Надати в оренду Приватному сільськогосподарському підприємству  

«Злагода» земельні ділянки загальною площею 7,2731 га згідно Додатку для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 01.01.), 

терміном на 7 (сім) років, які розташовані в адміністративних межах 

Корюківської міської ради Корюківського району, Чернігівської області. 

3.2. Встановити річну орендну плату за користування вказаними в 

Додатку земельними ділянками в розмірі 10 (десять) % (відсотів) 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення тридцять шостої  

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 28.05.2020 № 21-36/VII 

 
 

Перелік  

земельних ділянок під проектними польовими дорогами (запроектованими до доступу 

до земельних ділянок (паїв), які надаються в оренду 

 ПСП «Злагода» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Корюківської міської ради  Корюківського району Чернігівської області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради      С.ОЛІЙНИК 
 

 
 

№ з/п Площа Кадастровий номер 

1 0,2299 7422485500:06:002:3122 

2 0,4854 7422485500:06:002:3123 

3 0,3101 7422485500:06:002:3124 

4 0,2962 7422485500:06:002:3125 

5 0,2294 7422485500:06:002:3126 

6 0,2740 7422485500:06:001:3102 

7 0,3897 7422485500:06:001:3103 

8 0,2313 7422485500:06:001:3104 

9 0,7917 7422485500:06:001:3105 

10 0,1560 7422485500:06:001:3106 

11 0,3330 7422485500:06:001:3107 

12 0,1823 7422485500:06:001:3109 

13 0,2185 7422485500:06:001:3110 

14 0,2700 7422485500:06:001:3112 

15 0,1655 7422485500:06:001:3113 

16 0,2269 7422485500:06:001:3114 

17 0,1527 7422485500:06:001:3122 

18 0,2116 7422485500:06:001:3121 

19 0,2204 7422485500:06:001:3120 

20 0,1104 7422485500:06:001:3119 

21 0,1596 7422485500:06:001:3118 

22 0,2134 7422485500:06:001:3117 

23 0,2080 7422485500:06:001:3116 

24 0,2110 7422485500:06:001:3115 

25 0,1702 7422485500:06:001:3101 

26 0,1770 7422485500:06:001:3098 

27 0,2061 7422485500:06:001:3099 

28 0,1386 7422485500:06:001:3100 

29 0,1431 7422485500:01:001:0181 

30 0,1611 7422485500:01:001:0180 

 

Всього 

 

7,2731 га 

 



 
 У К Р А Ї Н А   

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

28 травня 2020 року                         м. Корюківка                                № 22-36/VІI 

 

Про надання земельної ділянки  

у постійне користування 

  

 Розглянувши клопотання державного підприємства «Холминський 

спиртовий завод» 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, 79-1, 92, 117, 123 

Земельного Кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування ДП «Холминський спиртовий завод» для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості площею 1,5307 га по                

вул. Дудка, 46, м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

 

2. Передати державному підприємству «Холминський спиртовий завод» у 

постійне користування земельну ділянку площею 1,5307 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована за 

адресою: вул. Дудка, 46, м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. Кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1367. 

 

3. Скласти акт прийому-передачі та передати земельну ділянку площею 

1,5307 га з кадастровим номером 7422410100:01:003:1367 із земель комунальної 

власності до земель державної власності. 

  



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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення тридцять шостої  

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 28.05.2020 № 22-36/VII 

 

 

 

АКТ 

приймання-передачі земельної ділянки 

  

м. Корюківка                                                           «__» __________ _______р. 

  
Корюківська міська рада Корюківського району Чернігівської області в 

особі міського голови Ахмедова Ратана Ратановича з одного боку та 

____________________________________________________________________

в особі ______________________________________________________________ 

з другого боку, склали цей акт приймання-передачі про наступне: 

1. Корюківська міська рада Чернігівської області передає земельну 

ділянку площею 1,5307 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, кадастровий номер 7422410100:01:003:1367, розташовану 

на території Корюківської міської ради по вул. Дудка, 46, м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області із комунальної власності, а 

__________________________________________________________________ 

приймає вищевказану земельну ділянку у державну власність. 

2. Земельна ділянка знаходиться в стані придатному для 

використання. 

3. Акт приймання-передачі земельної ділянки, зазначеної в пункті 1, 

складено у двох примірниках для кожної із сторін. 

 

 

 

Корюківська міська рада  

Корюківського району  

Чернігівської області 

 

____________ Р.АХМЕДОВ 

               підпис МП 

 

 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

_______________  
                   підпис МП 

 

 

 
 

 



 
      У К Р А Ї Н А    

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

28 травня 2020 року                      м. Корюківка                               № 23-36/VІI 

 

Про затвердження проектів землеустрою 

  

 Розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

які розроблені ДП «Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою», 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», статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1. 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 за рахунок земель сільськогосподарського 

виробництва на території Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право 

комунальної власності на новоутворені земельні ділянки, а саме: 

площею 17,0107 га, кадастровий номер 7422482000:06:002:0109; 

площею 8,0000 га, кадастровий номер 7422482000:06:002:0108. 

 

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 за рахунок земель сільськогосподарського 

виробництва на території Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 



2.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право 

комунальної власності на новоутворені земельні ділянки, а саме: 

площею 21,4696 га, кадастровий номер 7422482000:06:001:0135; 

площею 4,4124 га, кадастровий номер 7422482000:06:001:0136. 

 

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 за рахунок земель сільськогосподарського 

виробництва на території Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

3.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право 

комунальної власності на новоутворені земельні ділянки, а саме: 

площею 24,3723 га, кадастровий номер 7422482000:06:002:0112; 

площею 5,2049 га, кадастровий номер 7422482000:06:002:0113. 

площею 0,0004 га, кадастровий номер 7422482000:06:002:0111. 

площею 0,0004 га, кадастровий номер 7422482000:06:002:0110. 

площею 0,0004 га, кадастровий номер 7422482000:06:002:0115. 

 

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 

 

(тридцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

28 травня 2020 року                      м. Корюківка                                   № 24-36/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», статтею 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) Білому Михайлу 

Михайловичу за межами села Сядрине Корюківського району Чернігівської 

області. 

1.1. Передати Білому Михайлу Михайловичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

3,1880 га – рілля (пай 217), кадастровий номер 7422488700:05:000:0120 

0,4065 га – сіножаті (пай 180), кадастровий номер 7422488700:05:000:0771 

0,3102 га – пасовище (пай 206), кадастровий номер 7422488700:05:000:0954 



для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сядрине  Корюківського району Чернігівської області. 

1.2. Зобов’язати Білого Михайла Михайловича використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександру Михайловичу за межами села Забарівка Корюківського району 

Чернігівської області. 

2.1. Передати Куценку Олександру Михайловичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,8518 га – рілля (пай 169), кадастровий номер 7422483500:07:000:0925 

0,5449 га – сіножаті (пай 113), кадастровий номер 7422483500:07:001:0035 

0,5580 га – пасовище (пай 86), кадастровий номер 7422483500:07:000:0355 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Забарівка Корюківського району Чернігівської області. 

2.2. Зобов’язати Куценка Олександра Михайловича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно.   

 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександру Миколайовичу за межами села Забарівка Корюківського району 

Чернігівської області. 

3.1. Передати Надточію Олександру Миколайовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

3,6994 га – рілля (пай 99), кадастровий номер 7422483500:07:000:1175 

0,5450 га – сіножаті (пай 115), кадастровий номер 7422483500:07:001:0034 

0,8528 га – пасовище (пай 73), кадастровий номер 7422483500:01:000:0061 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Забарівка Корюківського району Чернігівської області. 

3.2. Зобов’язати Надточія Олександра Миколайовича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно.   

 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бабинець Тетяні 



Іванівні за межами села Олександрівка Корюківського району Чернігівської 

області. 

4.1. Передати Бабинець Тетяні Іванівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

5,1523 га – рілля (пай 585), кадастровий номер 7422480500:04:000:0585 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Олександрівка Корюківського району Чернігівської області. 

4.2. Зобов’язати Бабинець Тетяну Іванівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Людмилі Михайлівні за межами села Олександрівка Корюківського району 

Чернігівської області. 

5.1. Передати Мочнєвій Людмилі Михайлівні у власність земельні 

ділянки, а саме: 

3,8161 га – рілля (пай 283), кадастровий номер 7422480500:04:000:0283 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Олександрівка Корюківського району Чернігівської області. 

5.2. Зобов’язати Мочнєву Людмилу Михайлівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександру Олександровичу за межами села Олександрівка Корюківського 

району Чернігівської області. 

6.1. Передати Снітку Олександру Олександровичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

3,3436 га – рілля (пай 454), кадастровий номер 7422480500:04:000:0454 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Олександрівка Корюківського району Чернігівської області. 

6.2. Зобов’язати Снітка Олександра Олександровича 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) Тищенку Сергію 



Івановичу за межами села Олександрівка Корюківського району Чернігівської 

області. 

7.1. Передати Тищенку Сергію Івановичу у власність земельні ділянки, а 

саме: 

4,5101 га – рілля (пай 319), кадастровий номер 7422480500:04:000:0319 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Олександрівка Корюківського району Чернігівської області. 

7.2. Зобов’язати Тищенка Сергія Івановича 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) Заріцькому 

Василю Акимовичу за межами села Олександрівка Корюківського району 

Чернігівської області. 

8.1. Передати Заріцькому Василю Акимовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

3,9461 га – рілля (пай 206), кадастровий номер 7422480500:04:000:0874 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Олександрівка Корюківського району Чернігівської області. 

8.2. Зобов’язати Заріцького Василя Акимовича використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бурому Віктору 

Михайловичу за межами села Хотіївка Корюківського району Чернігівської 

області. 

9.1. Передати Бурому Віктору Михайловичу у власність земельні ділянки, 

а саме: 

2,5826 га – рілля (пай 9), кадастровий номер 7422489400:03:000:0821 

0,8370 га – сіножаті (пай 8), кадастровий номер 7422489400:03:014:0294 

0,4166 га – пасовище (пай 260), кадастровий номер 7422489400:03:000:0019 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Хотіївка Корюківського району Чернігівської області. 

9.2. Зобов’язати Бурого Віктора Михайловича використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 



10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Дятлу Петру 

Григоровичу за межами села Савинки Корюківського району Чернігівської 

області. 

10.1. Передати Дятлу Петру Григоровичу у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,5067 га – рілля (пай 10/478), кадастровий номер 7422488300:03:000:0986 

0,7000 га – пасовище (пай 5/48), кадастровий номер 7422488300:03:000:0329 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки Корюківського району Чернігівської області. 

10.2. Зобов’язати Дятла Петра Григоровича використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Валентині Олексіївні за межами села Савинки Корюківського району 

Чернігівської області. 

11.1. Передати Демченко Валентині Олексіївні у власність земельні 

ділянки, а саме: 

1,8801 га – рілля (пай 1/19), кадастровий номер 7422488300:03:000:0043 

2,5105 га – рілля (пай 1/18), кадастровий номер 7422488300:03:000:0042 

0,7001 га – пасовище (пай 5/63), кадастровий номер 7422488300:03:000:0344 

0,7000 га – пасовище (пай 5/62), кадастровий номер 7422488300:03:000:0343 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки Корюківського району Чернігівської області. 

11.2. Зобов’язати Демченко Валентину Олексіївну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бурому Михайлу 

Петровичу за межами села Савинки Корюківського району Чернігівської 

області. 

12.1. Передати Бурому Михайлу Петровичу у власність земельні ділянки, 

а саме: 

2,5102 га – рілля (пай 1/9), кадастровий номер 7422488300:03:000:0033 

0,7143 га – пасовище (пай 5/83), кадастровий номер 7422488300:03:000:0368 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки Корюківського району Чернігівської області. 



12.2. Зобов’язати Бурого Михайла Петровича використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бариш Ніні 

Іванівні за межами села Савинки Корюківського району Чернігівської області. 

13.1. Передати Бариш Ніні Іванівні у власність земельні ділянки, а саме: 

2,5103 га – рілля (пай 1/1), кадастровий номер 7422488300:03:000:0025 

0,7000 га – пасовище (пай 5/28), кадастровий номер 7422488300:03:000:0298 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки Корюківського району Чернігівської області. 

13.2. Зобов’язати Бариш Ніну 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. 

 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Гончаренко Ліні 

Володимирівні за межами села Савинки Корюківського району Чернігівської 

області. 

14.1. Передати Гончаренко Ліні Володимирівні у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,5100 га – рілля (пай 1/3), кадастровий номер 7422488300:03:000:0027 

0,7000 га – пасовище (пай 5/26), кадастровий номер 7422488300:03:000:0296 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки Корюківського району Чернігівської області. 

14.2. Зобов’язати Гончаренко Ліну Володимирівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Тунік Ганні 

Петрівні за межами села Савинки Корюківського району Чернігівської області. 

15.1. Передати Тунік Ганні Петрівні у власність земельні ділянки, а саме: 

2,5067 га – рілля (пай 10/477), кадастровий номер 7422488300:03:000:0985 

0,7001 га – пасовище (пай 5/27), кадастровий номер 7422488300:03:000:0297 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки Корюківського району Чернігівської області. 



15.2. Зобов’язати Тунік Ганну 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. 

 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Олійник Любові 

Михайлівні за межами села Савинки Корюківського району Чернігівської 

області. 

16.1. Передати Олійник Любові Михайлівні у власність земельні ділянки, 

а саме: 

2,5101 га – рілля (пай 1/4), кадастровий номер 7422488300:03:000:0028 

0,7002 га – пасовище (пай 5/43), кадастровий номер 7422488300:03:000:0324 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки Корюківського району Чернігівської області. 

16.2. Зобов’язати Олійник Любов Михайлівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Милейку Андрію 

Леонідовичу за межами села Савинки Корюківського району Чернігівської 

області. 

17.1. Передати Милейку Андрію Леонідовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,5101 га – рілля (пай 1/2), кадастровий номер 7422488300:03:000:0026 

0,7000 га – пасовище (пай 5/49), кадастровий номер 7422488300:03:000:0330 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки Корюківського району Чернігівської області. 

17.2. Зобов’язати Милейка Андрія 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. 

 

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Валентині Василівні за межами села Савинки Корюківського району 

Чернігівської області. 

18.1. Передати Милейко Валентині Василівні у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,5100 га – рілля (пай 1/5), кадастровий номер 7422488300:03:000:0029 

0,7001 га – пасовище (пай 5/44), кадастровий номер 7422488300:03:000:0325 



для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки Корюківського району Чернігівської області. 

18.2. Зобов’язати Милейко Валентину 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. 

 

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кулазі Оксані 

Вікторівні за межами села Савинки Корюківського району Чернігівської 

області. 

19.1. Передати Кулазі Оксані Вікторівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,5068 га – рілля (пай 10/476), кадастровий номер 7422488300:03:000:0984 

0,7001 га – пасовище (пай 5/50), кадастровий номер 7422488300:03:000:0331 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки Корюківського району Чернігівської області. 

19.2. Зобов’язати Кулагу Оксану Вікторівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олегу Олексійовичу за межами села Забарівка Корюківського району 

Чернігівської області. 

20.1. Передати Камишному Олегу Олексійовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

4,5545 га – рілля (пай 340), кадастровий номер 7422483500:07:000:0024 

0,7118 га – сіножаті (пай 338), кадастровий номер 7422483500:07:000:0293 

0,5289 га – пасовище (пай 313), кадастровий номер 7422483500:07:000:0043 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Забарівка Корюківського району Чернігівської області. 

20.2. Зобов’язати Камишного Олега Олексійовича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександру Івановичу за межами села Тютюнниця Корюківського району 

Чернігівської області. 



21.1. Передати Орешку Олександру Івановичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

1,4514 га – рілля (пай 3/55(1)), кадастровий номер 7422489200:07:000:0954 

0,7275 га – рілля (пай 7/55(2)), кадастровий номер 7422489200:07:000:1425 

0,3304 га – сіножаті (пай 5/36), кадастровий номер 7422489200:07:000:1233 

0,2205 га – пасовище (пай 4/36), кадастровий номер 7422489200:07:000:1009 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 

21.2. Зобов’язати Орешка Олександра Івановича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Євгенії Трохимівні за межами села Тютюнниця Корюківського району 

Чернігівської області. 

22.1. Передати Бездушній Євгенії Трохимівні у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,4200 га – рілля (пай 2/58), кадастровий номер 7422489200:07:000:0958 

0,4077 га – сіножаті (пай 6/213), кадастровий номер 7422489200:07:000:2017 

0,2046 га – пасовище (пай 4/213), кадастровий номер 7422489200:07:000:1186 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 

22.2. Зобов’язати Бездушну Євгенію 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. 

 

23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бабич Олександрі 

Яківні за межами села Сядрине Корюківського району Чернігівської області. 

23.1. Передати Бабич Олександрі Яківні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

3,1880 га – рілля (пай 215), кадастровий номер 7422488700:05:000:0142 

0,4065 га – сіножаті (пай 177), кадастровий номер 7422488700:05:000:0768 

0,3102 га – пасовище (пай 205), кадастровий номер 7422488700:05:000:0668 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сядрине Корюківського району Чернігівської області. 

23.2. Зобов’язати Бабич Олександру Яківну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 



Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Любові Михайлівні за межами села Сядрине Корюківського району 

Чернігівської області. 

24.1. Передати Кравченко Любові Михайлівні у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,4478 га – рілля (пай 254), кадастровий номер 7422488700:05:000:0085 

3,1403 га – рілля (пай 261), кадастровий номер 7422488700:05:000:0081 

0,5031 га – сіножаті (пай 107), кадастровий номер 7422488700:05:067:0015 

0,4771 га – сіножаті (пай 105), кадастровий номер 7422488700:05:067:0013 

0,3102 га – пасовище (пай 193), кадастровий номер 7422488700:05:000:0655 

0,3101 га – пасовище (пай 192), кадастровий номер 7422488700:05:000:0651 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сядрине Корюківського району Чернігівської області. 

24.2. Зобов’язати Кравченко Любов Михайлівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Любові Михайлівні за межами села Сядрине Корюківського району 

Чернігівської області. 

25.1. Передати Кравченко Любові Михайлівні у власність земельні 

ділянки, а саме: 

3,1791 га – рілля (пай 220), кадастровий номер 7422488700:05:000:1321 

0,4065 га – сіножаті (пай 172), кадастровий номер 7422488700:05:000:0763 

0,5290 га – пасовище (пай 45), кадастровий номер 7422488700:05:000:0936 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сядрине Корюківського району Чернігівської області. 

25.2. Зобов’язати Кравченко Любов Михайлівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Василю Григоровичу за межами села Сядрине Корюківського району 

Чернігівської області. 



26.1. Передати Поповському Василю Григоровичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

3,1879 га – рілля (пай 214), кадастровий номер 7422488700:05:000:0141 

0,4065 га – сіножаті (пай 181), кадастровий номер 7422488700:05:000:0772 

0,3101 га – пасовище (пай 203), кадастровий номер 7422488700:05:000:0666 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сядрине Корюківського району Чернігівської області. 

26.2. Зобов’язати Поповського Василя Григоровича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Поді Валентині 

Костянтинівні за межами села Сядрине Корюківського району Чернігівської 

області. 

27.1. Передати Поді Валентину Костянтиновичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

3,1839 га – рілля (пай 218), кадастровий номер 7422488700:05:000:1238 

0,4065 га – сіножаті (пай 176), кадастровий номер 7422488700:05:000:0767 

0,3712 га – пасовище (пай 128), кадастровий номер 7422488700:05:000:0710 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сядрине Корюківського району Чернігівської області. 

27.2. Зобов’язати Подю Валентину Костянтинівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Валентині Павлівні за межами села Хотіївка Корюківського району 

Чернігівської області. 

28.1. Передати Компанець Валентині Павлівні у власність земельні 

ділянки, а саме: 

3,1085 га – рілля (пай 19), кадастровий номер 7422489400:03:000:0494 

0,8369 га – сіножаті (пай 37), кадастровий номер 7422489400:03:000:0349 

0,4015 га – пасовище (пай 252), кадастровий номер 7422489400:03:000:0011 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Хотіївка Корюківського району Чернігівської області. 

28.2. Зобов’язати Компанець Валентину 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. 

 

29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Малишу Сергію 

Григоровичу за межами села Хотіївка Корюківського району Чернігівської 

області. 

29.1. Передати Малишу Сергію Григоровичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

3,4356 га – рілля (пай 93), кадастровий номер 7422489400:03:000:0581 

0,8524 га – сіножаті (пай 11), кадастровий номер 7422489400:03:014:0297 

0,3955 га – пасовище (пай 63), кадастровий номер 7422489400:03:000:0274 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Хотіївка Корюківського району Чернігівської області. 

29.2. Зобов’язати Малиша Сергія Григоровича використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Остапенку Юрію 

Володимировичу за межами села Хотіївка Корюківського району Чернігівської 

області. 

30.1. Передати Остапенку Юрію Володимировичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,7687 га – рілля (пай 69), кадастровий номер 7422489400:03:000:0545 

0,8501 га – сіножаті (пай 23), кадастровий номер 7422489400:03:013:0284 

0,4166 га – пасовище (пай 257), кадастровий номер 7422489400:03:000:0016 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Хотіївка Корюківського району Чернігівської області. 

30.2. Зобов’язати Остапенка Юрія Володимировича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олені Іванівні у за межами села Хотіївка Корюківського району Чернігівської 

області. 

31.1. Передати Черниченко Олені Іванівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,2883 га – рілля (пай 16), кадастровий номер 7422489400:03:000:0491 

0,8376 га – сіножаті (пай 53), кадастровий номер 7422489400:03:000:0365 



0,3914 га – пасовище (пай 47), кадастровий номер 7422489400:03:000:0218 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Хотіївка Корюківського району Чернігівської області. 

31.2. Зобов’язати Черниченко Олену 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. 

 

32. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Милейку Віктору 

Михайловича у за межами села Хотіївка Корюківського району Чернігівської 

області. 

32.1. Передати Милейку Віктору Михайловичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

3,5570 га – рілля (пай 116), кадастровий номер 7422489400:03:000:0604 

0,8388 га – сіножаті (пай 25), кадастровий номер 7422489400:03:013:0282 

0,4005 га – пасовище (пай 99), кадастровий номер 7422489400:03:000:0310 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Хотіївка Корюківського району Чернігівської області. 

32.2. Зобов’язати Милейка Віктора Михайловича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

33. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Михліну Василю 

Анатолійовичу та Михліну Олександру Анатолійовичу за межами села Хотіївка 

Корюківського району Чернігівської області. 

33.1. Передати Михліну Василю Анатолійовичу та Михліну Олександру 

Анатолійовичу у спільну часткову власність по ½ частці земельні ділянки, а 

саме: 

3,0572 га – рілля (пай 67), кадастровий номер 7422489400:03:000:0543 

0,8337 га – сіножаті (пай 9), кадастровий номер 7422489400:03:014:0295 

0,4004 га – пасовище (пай 90), кадастровий номер 7422489400:03:000:0301 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Хотіївка Корюківського району Чернігівської області. 

33.2. Зобов’язати Михліна Василя Анатолійовича та Михліна Олександра 

Анатолійовича використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням з 

дотриманням вимог статей 91, 103 Земельного кодексу України після 

здійснення державної реєстрації права власності на нерухоме майно. 

 



34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Лісеній Ніні 

Миколаївні за межами села Хотіївка Корюківського району Чернігівської 

області. 

34.1. Передати Лісеній Ніні Миколаївні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,3214 га – рілля (пай 42(1)), кадастровий номер 7422489400:03:000:0518 

0,0677 га – рілля (пай 42(2)), кадастровий номер 7422489400:03:000:0827 

0,8936 га – сіножаті (пай 5), кадастровий номер 7422489400:03:013:0288 

0,3958 га – пасовище (пай 172), кадастровий номер 7422489400:03:000:0058 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Хотіївка Корюківського району Чернігівської області. 

34.2. Зобов’язати Лісену Ніну Миколаївну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

35. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Костючок Тамарі 

Василівні за межами села Домашлин Корюківського району Чернігівської 

області. 

35.1. Передати Костючок Тамарі Василівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,0007 га – рілля (пай 22/340), кадастровий номер 7422482500:04:000:0628 

1,0000 га – рілля (пай 22/339), кадастровий номер 7422482500:04:000:0626 

0,9281 га – рілля (пай 19/1339), кадастровий номер 7422482500:04:000:0539 

0,8652 га – рілля (пай 19/1340), кадастровий номер 7422482500:04:000:0538 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Домашлин Корюківського району Чернігівської області. 

35.2. Зобов’язати Костючок Тамару Василівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

36. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Лисік Ользі 

Вікторівні за межами села Домашлин Корюківського району Чернігівської 

області. 

36.1. Передати Лисік Ользі Вікторівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,3286 га – рілля (пай 4/1024), кадастровий номер 7422482500:04:000:0220 

1,2702 га – рілля (пай 23/24), кадастровий номер 7422482500:04:000:0947 



для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Домашлин Корюківського району Чернігівської області. 

36.2. Зобов’язати Лисік Ольгу Вікторівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Лисік Ользі 

Павлівні за межами села Домашлин Корюківського району Чернігівської 

області. 

37.1. Передати Лисік Ользі Павлівні у власність земельні ділянки, а саме: 

1,7415 га – рілля (пай 21/363), кадастровий номер 7422482500:04:000:0602 

0,9993 га – рілля (пай 19/1363), кадастровий номер 7422482500:04:000:0553 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Домашлин Корюківського району Чернігівської області. 

37.2. Зобов’язати Лисік Ольгу 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. 

 

38. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Людмилі Михайлівні за межами села Сядрине Корюківського району 

Чернігівської області. 

38.1. Передати Ніколаєнко Людмилі Михайлівні у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,3129 га – рілля (пай 231), кадастровий номер 7422488700:05:000:0104 

0,4065 га – сіножаті (пай 174), кадастровий номер 7422488700:05:000:0765 

0,4230 га – пасовище (пай 126), кадастровий номер 7422488700:05:000:0708 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сядрине Корюківського району Чернігівської області. 

38.2. Зобов’язати Ніколаєнко Людмилу Михайлівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

39. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Щербатій Зої 

Григорівні за межами села Домашлин Корюківського району Чернігівської 

області. 



39.1. Передати Щербатій Ользі Григорівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,3303 га – рілля (пай 4/1032), кадастровий номер 7422482500:04:000:0226 

1,1002 га – рілля (пай 23/32), кадастровий номер 7422482500:04:000:0943 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Домашлин Корюківського району Чернігівської області. 

39.2. Зобов’язати Щербату Ольгу Григорівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

40. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Туніку Петру 

Прокоповичу за межами села Рейментарівка Корюківського району 

Чернігівської області. 

40.1. Передати Туніку Петру Прокоповичу у власність земельні ділянки, а 

саме: 

0,6099 га – рілля (пай 43-1), кадастровий номер 7422487500:07:000:0609 

1,1191 га – рілля (пай 43-2), кадастровий номер 7422487500:07:000:0564  

2,0179 га – рілля (пай 106), кадастровий номер 7422487500:07:000:0522 

0,3856 га – сіножаті (пай 81), кадастровий номер 7422487500:07:000:1075 

0,8360 га – сіножаті (пай 247), кадастровий номер 7422487500:07:000:0152 

0,4371 га – пасовище (пай 21), кадастровий номер 7422487500:07:000:0096 

0,4374 га – пасовище (пай 20), кадастровий номер 7422487500:07:000:0095 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села  Рейментарівка Корюківського району Чернігівської області. 

40.2. Зобов’язати Туніка Петра Прокоповича використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

41. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Лосю Анатолію 

Олексійовичу за межами села Сядрине Корюківського району Чернігівської 

області. 

41.1. Передати Лосю Анатолію Олексійовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,2756 га – рілля (пай 346), кадастровий номер 7422488700:05:000:0278 

0,7476 га – сіножаті (пай 6), кадастровий номер 7422488700:05:072:0006 

0,6021 га – пасовища (пай 160), кадастровий номер 7422488700:05:000:1145 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сядрине Корюківського району Чернігівської області. 



41.2. Зобов’язати Лося Анатолія Олексійовича використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

42. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

В’ячеславу Борисовичу за межами села Сядрине Корюківського району 

Чернігівської області. 

42.1. Передати Смаглюку В’ячеславу Борисовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,9637 га – рілля (пай 328), кадастровий номер 7422488700:05:000:0259 

0,4065 га – сіножаті (пай 178), кадастровий номер 7422488700:05:000:0769 

0,3519 га – пасовища (пай 129), кадастровий номер 7422488700:05:000:0711 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сядрине Корюківського району Чернігівської області. 

42.2. Зобов’язати Смаглюка В’ячеслава Борисовича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

43. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бабич Олександрі 

Яківні за межами села Сядрине Корюківського району Чернігівської області. 

43.1. Передати Бабич Олександрі Яківні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,2286 га – рілля (пай 255), кадастровий номер 7422488700:05:000:0086 

0,4637 га – сіножаті (пай 103), кадастровий номер 7422488700:05:067:0011 

0,3102 га – пасовища (пай 191), кадастровий номер 7422488700:05:000:0842 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сядрине Корюківського району Чернігівської області. 

43.2. Зобов’язати Бабич Олександру Яківну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

44. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кугуку Василю 

Павловичу села Домашлин Корюківського району Чернігівської області. 

44.1. Передати Кугуку Василю Павловичу у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,2308 га – рілля (пай 23/37), кадастровий номер 7422482500:04:000:0934 

1,3309 га – рілля (пай 4/1037), кадастровий номер 7422482500:04:000:0231 



для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Домашлин Корюківського району Чернігівської області. 

44.2. Зобов’язати Кугука Василя Павловича використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

45. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Валентині Олексіївні за межами села Сядрине Корюківського району 

Чернігівської області. 

45.1. Передати Трейтяк Валентині Олексіївні у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,2550 га – рілля (пай 226), кадастровий номер 7422488700:05:000:0099 

3,0958 га – рілля (пай 212), кадастровий номер 7422488700:05:000:0139 

0,5322 га – пасовище (пай 73), кадастровий номер 7422488700:05:000:0904 

0,5655 га – пасовище (пай 79), кадастровий номер 7422488700:05:000:0910 

0,6338 га – сіножаті (пай 10), кадастровий номер 7422488700:05:072:0010 

0,6366 га – сіножаті (пай 11), кадастровий номер 7422488700:05:072:0011 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сядрине Корюківського району Чернігівської області. 

45.2. Зобов’язати Трейтяк Валентину Олексіївну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

46. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Білому Олегу 

Володимировичу за межами села Сядрине Корюківського району Чернігівської 

області. 

46.1. Передати Білому Олегу Володимировичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

3,1530 га – рілля (пай 222), кадастровий номер 7422488700:05:000:0095 

0,4065 га – сіножаті (пай 169), кадастровий номер 7422488700:05:000:0760 

0,5584 га – пасовища (пай 48), кадастровий номер 7422488700:05:000:0939 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сядрине Корюківського району Чернігівської області. 

46.2. Зобов’язати Білого Олега Володимировича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 



47. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 

 

 
 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

28 травня 2020 року                          м. Корюківка                                № 25-36/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. Виставити земельні ділянки згідно Додатку 1 на земельні торги для 

передачі їх в користування на умовах оренди.  

1.3. Встановити строк оренди земельних ділянок – 7 років. 

1.4.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. 

1.5.Затвердити стартовий розмір річної орендної плати за користування 

земельними ділянками, які виставляються на земельні торги та значення кроку 

торгів у розмірі 0,5 % від стартового розміру річної орендної плати згідно 

Додатку 2. 

1.6. Уповноважити міського голову Ахмедова Ратана Ратановича (а у разі 

його відсутності - секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну) на 

підписання протоколів земельних торгів та договорів оренди земельних 

ділянок.  



1.7. Виконавчому апарату Корюківської міської ради забезпечити 

передачу виконавцю торгів матеріалів по земельних ділянках, які 

виставляються для продажу права оренди на земельних торгах. 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення тридцять шостої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 28.05.2020 № 25-36/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 товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

17,0107 7422482000:06:002:0109 оренда 

2. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

21,4696 7422482000:06:001:0135 оренда 

3. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

14,3530 7422482000:06:001:0077 оренда 

4. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

24,3723 7422482000:06:002:0112 оренда 

5. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

5,2049 7422482000:06:002:0113 оренда 

 

 

Секретар міської ради                        С.ОЛІЙНИК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення тридцять шостої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 28.05.2020 № 25-36/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 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Площа, 

га 

Норматив

на 

грошова 

оцінка 

земельної 

ділянки, 

грн. 

Відсоток 

від 

нормати

вної 

грошової  

оцінки 

Стартовий 

розмір 

річної 

орендної 

плати, грн. 

Значення 

кроку 

аукціону, 

грн.  

1. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська 

міська рада 

7422482000:06:002:0109 17,0107 294865,73 10 29486,57 147,43 

2. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська 

міська рада 

7422482000:06:001:0135 21,4696 98737,21 10 9873,72 49,37 

3. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська 

міська рада 

7422482000:06:001:0077 14,3530 161274,68 10 16127,47 80,64 

4. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська 

міська рада 

7422482000:06:002:0112 24,3723 250133,44 10 25013,34 125,07 

5. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська 

міська рада 

7422482000:06:002:0113 5,2049 32593,36 10 3259,34 16,30 

 

 

Секретар міської ради                             С.ОЛІЙНИК 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

28 травня 2020 року                      м. Корюківка                                  № 26-36/VІI 
 

Про продаж земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

на території Корюківської міської ради 

 

Розглянувши звіти з експертної грошової оцінки земельної ділянки, 

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 знаходиться нежитлова будівля, 

яка належать Грось Аліні Сергіївні на праві приватної власності згідно 

договору купівлі-продажу від 07.09.2017, серія та номер 1306. Земельна ділянка 

розташована за адресою: вулиця Патріотів, 33, м. Корюківка, кадастровий 

номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1648, площею 0,0510 га, для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Звітом з експертної грошової 

оцінки земельної ділянки встановлена ринкова вартість земельної ділянки в 

розмірі 39 224 грн. 00 коп. (тридцять дев’ять тисяч двісті двадцять чотири 

гривни 00 коп.) без урахування ПДВ. 

 1.1. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в п. 1 цього 

рішення, у сумі 43 146 грн. 40 коп. (сорок три тисячі сто сорок шість гривень  

40 коп.) без урахування ПДВ. 

 



 1.2. Продати земельну ділянку, вказану в п.1 цього рішення, за                          

43 146 грн. 40 коп. (сорок три тисячі сто сорок шість гривень 40 коп.) без 

урахування ПДВ. 

 1.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 3 159 грн. 96 коп. (три 

тисячі сто п’ятдесят дев’ять гривень 96 коп.), які сплачені Грось Аліною 

Сергіївною  відповідно до договору № 6/2020 від 29.01.2020 р. на рахунок 

Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни земельної ділянки площею 

0,0510 га, що розташована за адресою: вулиця Патріотів, 33, м. Корюківка. 

1.4. Встановити, що залишок коштів у розмірі 39 986 грн. 44 коп. 

(тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят шість гривень 44 коп.) від 

загальної вартості земельної ділянки повинні бути сплачені Грось Аліною 

Сергіївною до укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, які 

зараховуються до міського бюджету.   

 1.5. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на 

розрахунковий рахунок № UA038999980314131941000025639, відкритий 

Казначейство України (ел.адм.подат.), код банку 899998, 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 Грось 

Аліною Сергіївною. 

1.6.1. Усі витрати по даному договору покласти на Грось Аліну Сергіївну 

з урахуванням вимог п. 1.1.– 1.4. даного рішення. 

1.7. Повний розрахунок з Грось Аліною Сергіївною за придбання 

земельної ділянки, вказаної в п. 1 даного рішення, повинен бути підтверджений 

довідкою Корюківської міської ради про зарахування до місцевого бюджету 

всієї суми  коштів.  

1.8.  Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 24.05.2018 р. 

з Грось Аліною Сергіївною з дня укладання договору купівлі – продажу 

земельної ділянки, яка розташована за адресою: вулиця Патріотів, 33,                          

м. Корюківка, площею 0,0510 га. 

 

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

несільськогосподарського призначення, на якій знаходиться нежитлова будівля, 

яка належать Мищенку Олександру Михайловичу на праві приватної власності 

згідно договору купівлі-продажу від 11.01.2007, 58. Земельна ділянка 

розташована за адресою: вулиця Костюк Г., 20, м. Корюківка, кадастровий 

номер земельної ділянки 7422410100:01:001:0650, площею 0,1484 га, для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Звітом з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки встановлена ринкова вартість 

земельної ділянки в розмірі 65 311 грн. 00 коп. (шістдесят п’ять тисяч триста 

одинадцять гривень 00 коп.) без урахування ПДВ. 



 2.1. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в п. 1 цього 

рішення, у сумі 71 842 грн. 10 коп. (сімдесят одна тисяча вісімсот сорок дві 

гривни 10 коп.) без урахування ПДВ. 

 2.2. Продати земельну ділянку, вказану в п.1 цього рішення, за                          

71 842 грн. 10 коп. (сімдесят одна тисяча вісімсот сорок дві гривни 10 коп.) без 

урахування ПДВ. 

 2.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 3 420 грн. 47 коп. (три 

тисячі чотириста двадцять гривень 47 коп.), які сплачені Мищенком 

Олександром Михайловичем  відповідно до договору № 8/2020 від                   

29.01.2020 р. на рахунок Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни 

земельної ділянки площею 0,1484 га, що розташована за адресою:                         

вулиця Костюк Г., 20, м. Корюківка. 

2.4. Встановити, що залишок коштів у розмірі 68 421 грн. 63 коп. 

(шістдесят вісім  тисяч чотириста дванадцять одна гривна 63 коп.) від загальної 

вартості земельної ділянки повинні бути сплачені Мищенком Олександром 

Михайловичем до укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, які 

зараховуються до міського бюджету.   

 2.5. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на 

розрахунковий рахунок № UA038999980314131941000025639, відкритий 

Казначейство України (ел.адм.подат.), код банку 899998, 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 Мищенком 

Олександром Михайловичем. 

2.6.1. Усі витрати по даному договору покласти на Мищенка Олександра 

Михайловича з урахуванням вимог п. 2.1.– 2.4. даного рішення. 

2.7. Повний розрахунок з Мищенком Олександром Михайловичем за 

придбання земельної ділянки, вказаної в п. 1 даного рішення, повинен бути 

підтверджений довідкою Корюківської міської ради про зарахування до 

місцевого бюджету всієї суми  коштів.  

2.8.  Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 20.05.2009 р. 

з Мищенком Олександром Михайловичем з дня укладання договору купівлі – 

продажу земельної ділянки, яка розташована за адресою: вулиця Костюк Г., 20,                          

м. Корюківка, площею 0,1484 га. 

 

3. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, на якій знаходиться нежитлова будівля, 

яка належать фізичній особі-підприємцю Мищенку Олександру Михайловичу 

на праві приватної власності згідно договору купівлі-продажу від 13.09.2016, 

серія та номер 1167. Земельна ділянка розташована за адресою:                             

вулиця Костюк Г., 18а, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:04:000:1468, площею 0,0267 га, для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості. Звітом з експертної грошової оцінки 



земельної ділянки встановлена ринкова вартість земельної ділянки в розмірі            

15 676 грн. 00 коп. (п’ятнадцять тисяч шістсот сімдесят шість  гривень 00 коп.) 

без урахування ПДВ. 

 3.1. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в п. 1 цього 

рішення, у сумі 17 243 грн. 60 коп. (сімнадцять тисяч двісті сорок три  гривни 

60 коп.) без урахування ПДВ. 

 3.2. Продати земельну ділянку, вказану в п.1 цього рішення, за                          

17 243 грн. 60 коп. (сімнадцять тисяч двісті сорок три  гривни 60 коп.) без 

урахування ПДВ. 

 3.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 2 461 грн. 63 коп. (дві 

тисячі чотириста шістдесят одна гривна 63 коп.), які сплачені фізичною 

особою-підприємцем Мищенком Олександром Михайловичем  відповідно до 

договору № 7/2020 від 29.01.2020 р. на рахунок Корюківської міської ради в 

рахунок оплати ціни земельної ділянки площею 0,0267 га, що розташована за 

адресою: вулиця Костюк Г., 18а, м. Корюківка. 

3.4. Встановити, що залишок коштів у розмірі 14 781 грн. 97 коп. 

(чотирнадцять тисяч сімсот вісімдесят одна гривна 97 коп.) від загальної 

вартості земельної ділянки повинні бути сплачені фізичною особою-

підприємцем Мищенком Олександром Михайловичем до укладення договору 

купівлі-продажу земельної ділянки, які зараховуються до міського бюджету.   

 3.5. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на 

розрахунковий рахунок № UA038999980314131941000025639, відкритий 

Казначейство України (ел.адм.подат.), код банку 899998, 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 фізичною 

особою-підприємцем Мищенком Олександром Михайловичем. 

3.6.1. Усі витрати по даному договору покласти на фізичну особу-

підприємця Мищенка Олександра Михайловича з урахуванням вимог п. 3.1.– 

3.4. даного рішення. 

3.7. Повний розрахунок з фізичною особою-підприємцем Мищенком 

Олександром Михайловичем за придбання земельної ділянки, вказаної в п. 1 

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 05.03.2018 р. 

з фізичною особою-підприємцем Мищенком Олександром Михайловичем з дня 

укладання договору купівлі – продажу земельної ділянки, яка розташована за 

адресою: вулиця Костюк Г., 18а, м. Корюківка, площею 0,0267 га. 

 

4. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, на якій знаходиться нежитлова будівля, 

яка належать ТОВ «Ванеса» на праві приватної власності згідно свідоцтва про 

право власності від 17.08.2012, САЕ 747107. Земельна ділянка розташована за 

адресою: вулиця Дудка, 17б, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 



ділянки 7422410100:01:003:0214, площею 0,9055 га, для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості. Звітом з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки встановлена ринкова вартість земельної ділянки в розмірі 

370 259 грн. 00 коп. (триста сімдесят тисяч двісті п’ятдесят дев’ять гривень               

00 коп.) без урахування ПДВ. 

 4.1. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в п. 1 цього 

рішення, у сумі 407 284 грн. 90 коп. (чотириста сім тисяч двісті вісімдесят 

чотири  гривни 90 коп.) без урахування ПДВ. 

 4.2. Продати земельну ділянку, вказану в п.1 цього рішення, за                          

407 284 грн. 90 коп. (чотириста сім тисяч двісті вісімдесят чотири  гривни                

90 коп.) без урахування ПДВ. 

 4.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 17 654 грн. 53 коп. 

(сімнадцять тисяч шістсот п’ятдесят чотири гривни 53 коп.), які сплачені                 

ТОВ «Ванеса» відповідно до договору № 1/2020 від 29.01.2020 р. на рахунок 

Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни земельної ділянки площею 

0,9055 га, що розташована за адресою: вулиця Дудка, 17-б, м. Корюківка. 

4.4. Встановити, що залишок коштів у розмірі 389 630 грн. 37 коп. (триста 

вісімдесят дев’ять тисяч шістсот тридцять гривень 37 коп.) від загальної 

вартості земельної ділянки повинні бути сплачені ТОВ «Ванеса» до укладення 

договору купівлі-продажу земельної ділянки, які зараховуються до міського 

бюджету.   

 4.5. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на 

розрахунковий рахунок № UA038999980314131941000025639, відкритий 

Казначейство України (ел.адм.подат.), код банку 899998, ЄДРПОУ 37750065, 

код платежу 33010100, отримувач: УК у Корюк. р-ні/отг м.Корюків/33010100. 

 4.6. 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                         

ТОВ «Ванеса». 

4.6.1. Усі витрати по даному договору покласти на ТОВ «Ванеса» з 

урахуванням вимог п. 4.1.– 4.4. даного рішення. 

4.7. Повний розрахунок з ТОВ «Ванеса» за придбання земельної ділянки, 

вказаної в п. 1 даного рішення, повинен бути підтверджений довідкою 

Корюківської міської ради про зарахування до місцевого бюджету всієї суми  

коштів.  

4.8.  Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 03.08.2012 р. 

з ТОВ «Ванеса» з дня укладання договору купівлі – продажу земельної ділянки, 

яка розташована за адресою: вулиця Дудка, 17-б, м. Корюківка, площею              

0,9055 га. 

 

5. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, на якій знаходяться нежитлові будівлі, 

які належать ТОВ «Ванеса» на праві приватної власності згідно свідоцтва про 

право власності від 27.12.2013, серія та номер 15589710. Земельна ділянка 



розташована за адресою: вулиця Дудка, 17, м. Корюківка, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:003:0213, площею 4,7732 га, для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Звітом з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки встановлена ринкова вартість земельної 

ділянки в розмірі 1 818 112 грн. 00 коп. (один мільйон вісімсот вісімнадцять 

тисяч сто дванадцять гривень 00 коп.) без урахування ПДВ. 

 5.1. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в п. 1 цього 

рішення, у сумі 1 999 923 грн. 20 коп. (один мільйон дев’ятсот дев’яносто 

дев’ять  тисяч дев’ятсот двадцять три  гривни 20 коп.) без урахування ПДВ. 

 5.2. Продати земельну ділянку, вказану в п.1 цього рішення, за                          

1 999 923 грн. 20 коп. (один мільйон дев’ятсот дев’яносто дев’ять  тисяч 

дев’ятсот двадцять три  гривни 20 коп.) без урахування ПДВ. 

 5.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 93 063 грн. 08 коп. 

(дев’яносто три тисячі шістдесят три гривни 08 коп.), які сплачені                           

ТОВ «Ванеса»  відповідно до договору № 2/2020 від 29.01.2020 р. на рахунок 

Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни земельної ділянки площею 

4,7732 га, що розташована за адресою: вулиця Дудка, 17, м. Корюківка. 

5.4. Встановити, що залишок коштів у розмірі  1 906 860 грн. 12 коп. 

(один мільйон дев’ятсот шість тисяч вісімсот шістдесят гривень 12 коп.) від 

загальної вартості земельної ділянки повинні бути сплачені ТОВ «Ванеса» до 

укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, які зараховуються до 

міського бюджету.   

 5.5. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на 

розрахунковий рахунок № UA038999980314131941000025639, відкритий 

Казначейство України (ел.адм.подат.), код банку 899998, ЄДРПОУ 37750065, 

код платежу 33010100, отримувач: УК у Корюк. р-ні/отг м.Корюків/33010100. 

 5.6. 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                           

ТОВ «Ванеса». 

5.6.1. Усі витрати по даному договору покласти на ТОВ «Ванеса» з 

урахуванням вимог п. 5.1.– 5.4. даного рішення. 

5.7. Повний розрахунок з ТОВ «Ванеса» за придбання земельної ділянки, 

вказаної в п. 1 даного рішення, повинен бути підтверджений довідкою 

Корюківської міської ради про зарахування до місцевого бюджету всієї суми  

коштів.  

5.8.  Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 03.08.2012 р. 

з ТОВ «Ванеса» з дня укладання договору купівлі – продажу земельної ділянки, 

яка розташована за адресою: вулиця Дудка, 17, м. Корюківка, площею                   

4,7732 га. 

 

6. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення. Земельна ділянка розташована за 

адресою: вулиця Дудка, 17-а, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 



ділянки 7422410100:04:000:0161, площею 0,6110 га, для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості. Звітом з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки встановлена ринкова вартість земельної ділянки в розмірі 

249 838 грн. 00 коп. (двісті сорок дев’ять тисяч вісімсот тридцять вісім гривень 

00 коп.) без урахування ПДВ. 

 6.1. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в п. 1 цього 

рішення, у сумі 274 821 грн. 80 коп. (двісті сімдесят чотири  тисячі вісімсот 

двадцять одна гривна 80 коп.) без урахування ПДВ. 

 6.2. Продати земельну ділянку, вказану в п.1 цього рішення, за                          

274 821 грн. 80 коп. (двісті сімдесят чотири  тисячі вісімсот двадцять одна 

гривна 80 коп.) без урахування ПДВ. 

 6.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 11 912 грн. 67 коп. 

(одинадцять тисяч дев’ятсот дванадцять гривень 67 коп.), які сплачені                    

ТОВ «Ванеса»  відповідно до договору № 3/2020 від 29.01.2020 р. на рахунок 

Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни земельної ділянки площею 

0,6110 га, що розташована за адресою: вулиця Дудка, 17-а, м. Корюківка. 

6.4. Встановити, що залишок коштів у розмірі 262 909 грн. 13 коп. (двісті 

шістдесят дві  тисячі дев’ятсот дев’ять гривень 13 коп.) від загальної вартості 

земельної ділянки повинні бути сплачені ТОВ «Ванеса» до укладення договору 

купівлі-продажу земельної ділянки, які зараховуються до міського бюджету.   

 6.5. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на 

розрахунковий рахунок № UA038999980314131941000025639, відкритий 

Казначейство України (ел.адм.подат.), код банку 899998, ЄДРПОУ 37750065, 

код платежу 33010100, отримувач: УК у Корюк. р-ні/отг м.Корюків/33010100. 

 6.6. 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                           

ТОВ «Ванеса». 

6.6.1. Усі витрати по даному договору покласти на ТОВ «Ванеса» з 

урахуванням вимог п. 6.1.– 6.4. даного рішення. 

6.7. Повний розрахунок з ТОВ «Ванеса» за придбання земельної ділянки, 

вказаної в п. 1 даного рішення, повинен бути підтверджений довідкою 

Корюківської міської ради про зарахування до місцевого бюджету всієї суми  

коштів.  

6.8.  Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 15.11.2018 р. 

з ТОВ «Ванеса» з дня укладання договору купівлі – продажу земельної ділянки, 

яка розташована за адресою: вулиця Дудка, 17-а, м. Корюківка, площею                

0,6110 га. 

 

7. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, на якій знаходяться нежитлові будівлі, 

які належать ТОВ «Ванеса» на праві приватної власності згідно свідоцтва про 

право власності від 12.06.2013, серія та номер 4779287. Земельна ділянка 

розташована за адресою: вулиця Дудка, 17-В, м. Корюківка, кадастровий номер 



земельної ділянки 7422410100:01:003:1054, площею 0,1458 га, для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Звітом з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки встановлена ринкова вартість земельної 

ділянки в розмірі 66 806 грн. 00 коп. (шістдесят шість тисяч вісімсот шість 

гривень 00 коп.) без урахування ПДВ. 

 7.1. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в п. 1 цього 

рішення, у сумі 73 486 грн. 60 коп. (сімдесят три  тисячі чотириста вісімдесят 

шість гривна 60 коп.) без урахування ПДВ. 

 7.2. Продати земельну ділянку, вказану в п.1 цього рішення, за                          

73 486 грн. 60 коп. (сімдесят три  тисячі чотириста вісімдесят шість гривна                  

60 коп.) без урахування ПДВ. 

 7.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 4 263 грн. 99 коп. 

(чотири тисячі двісті шістдесят три гривни 99 коп.), які сплачені ТОВ «Ванеса»  

відповідно до договору № 4/2020 від 29.01.2020 р. на рахунок Корюківської 

міської ради в рахунок оплати ціни земельної ділянки площею 0,1458 га, що 

розташована за адресою: вулиця Дудка, 17-В, м. Корюківка. 

7.4. Встановити, що залишок коштів у розмірі 69 222 грн. 61 коп. 

(шістдесят дев’ять тисяч двісті двадцять дві гривни 61 коп.) від загальної 

вартості земельної ділянки повинні бути сплачені ТОВ «Ванеса» до укладення 

договору купівлі-продажу земельної ділянки, які зараховуються до міського 

бюджету.   

 7.5. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на 

розрахунковий рахунок № UA038999980314131941000025639, відкритий 

Казначейство України (ел.адм.подат.), код банку 899998, ЄДРПОУ 37750065, 

код платежу 33010100, отримувач: УК у Корюк. р-ні/отг м.Корюків/33010100. 

 7.6. 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                               

ТОВ «Ванеса». 

7.6.1. Усі витрати по даному договору покласти на ТОВ «Ванеса» з 

урахуванням вимог п. 7.1.– 7.4. даного рішення. 

7.7. Повний розрахунок з ТОВ «Ванеса» за придбання земельної ділянки, 

вказаної в п. 1 даного рішення, повинен бути підтверджений довідкою 

Корюківської міської ради про зарахування до місцевого бюджету всієї суми  

коштів.  

7.8.  Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 11.02.2014 р. 

з ТОВ «Ванеса» з дня укладання договору купівлі – продажу земельної ділянки, 

яка розташована за адресою: вулиця Дудка, 17-В, м. Корюківка, площею               

0,1458 га. 

 

8. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, на якій знаходяться нежитлові будівлі, 

які належать АТ «Слов’янські шпалери - КФТП» на праві приватної власності 

згідно договору купівлі-продажу від 04.10.2019, серія та номер 1133. Земельна 



ділянка розташована за адресою: вулиця Дудка, 66 А, м. Корюківка, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1339, площею             

1,0128 га, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови. Звітом з експертної грошової оцінки земельної ділянки встановлена 

ринкова вартість земельної ділянки в розмірі 529 301 грн. 00 коп. (п’ятсот 

двадцять дев’ять тисяч триста одна гривна 00 коп.) без урахування ПДВ. 

 8.1. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в п. 1 цього 

рішення, у сумі 582 231 грн. 10 коп. (п’ятсот вісімдесят дві тисячі двісті 

тридцять одна гривна 10 коп.) без урахування ПДВ. 

 8.2. Продати земельну ділянку, вказану в п.1 цього рішення, за                          

582 231 грн. 10 коп. (п’ятсот вісімдесят дві тисячі двісті тридцять одна гривна 

10 коп.) без урахування ПДВ. 

 8.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 6 054 грн. 52 коп. (шість 

тисяч п’ятдесят чотири гривни 52 коп.), які сплачені АТ «Слов’янські шпалери 

- КФТП»  відповідно до договору № 5/2020 від 29.01.2020 р. на рахунок 

Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни земельної ділянки площею 

1,0128 га, що розташована за адресою: вулиця Дудка, 66 А, м. Корюківка. 

8.4. Встановити, що залишок коштів у розмірі 576 176 грн. 58 коп. 

(п’ятсот сімдесят шість тисяч сто сімдесят шість гривень 58 коп.) від загальної 

вартості земельної ділянки повинні бути сплачені АТ «Слов’янські шпалери - 

КФТП» до укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, які 

зараховуються до міського бюджету.   

 8.5. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на 

розрахунковий рахунок № UA038999980314131941000025639, відкритий 

Казначейство України (ел.адм.подат.), код банку 899998, ЄДРПОУ 37750065, 

код платежу 33010100, отримувач: УК у Корюк. р-ні/отг м.Корюків/33010100. 

 8.6. 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                               

АТ «Слов’янські шпалери - КФТП». 

8.6.1. Усі витрати по даному договору покласти на АТ «Слов’янські 

шпалери - КФТП» з урахуванням вимог п. 8.1.– 8.4. даного рішення. 

8.7. Повний розрахунок з АТ «Слов’янські шпалери - КФТП» за 

придбання земельної ділянки, вказаної в п. 1 даного рішення, повинен бути 

підтверджений довідкою Корюківської міської ради про зарахування до 

місцевого бюджету всієї суми  коштів.  

 

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 

 

(тридцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

28 травня 2020 року                      м. Корюківка                                 № 27-36/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Брецького  

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок 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, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Матвієнку Тимуру Дмитровичу 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.  

1.1. Передати Матвієнку Тимуру Дмитровичу безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1102) 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. 

 

2. Затвердити Матвієнко Алісі 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.  



2.1. Передати Матвієнко Алісі Дмитрівні безоплатно у власність земельну 

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

7422481500:07:000:1101) 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. 

 

3. Затвердити Матвієнку 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.  

3.1. Передати Матвієнку Сергію Олександровичу безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1089) 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. 

 

4. Затвердити Матвієнко Наталії Борисівні 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.  

4.1. Передати Матвієнко Наталії Борисівні безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1095) 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. 

 

5. Затвердити Матвієнко Кристині 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.  

5.1. Передати Матвієнко Кристині Сергіївні безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1088) 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. 

 

6. Затвердити Матвієнку Олександру Сергійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  



2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

6.1. Передати Матвієнку Олександру Сергійовичу безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1103) 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 Станіславській Анастасії Максимівні 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 Станіславській Анастасії Максимівні безоплатно у 

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

ділянки 7422481500:07:000:1090) 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 Михайленко Ніні Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

8.1. Передати Михайленко Ніні Іванівні безоплатно у власність земельну 

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

7422481500:07:000:1098) 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 Клименко Ганні Самійлівні 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 Клименко Ганні Самійлівні безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1096) 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 Станіславській Анні Григорівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

10.1. Передати Станіславській Анні Григорівні безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1105) 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 Станіславському Максиму Ігоровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

11.1. Передати Станіславському Максиму Ігоровичу безоплатно у 

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

ділянки 7422481500:07:000:1097) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

12. Затвердити Титенко Валентині 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.  

12.1. Передати Титенко Валентині Олексіївні безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1100) 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 Станіславській Галині 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.  

13.1. Передати Станіславській Галині Іванівні безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1092) 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 Станіславській Надії 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.  

14.1. Передати Станіславській Надії Іванівні безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1099) 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 Занкідаровій Марині 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.  

15.1. Передати Занкідаровій Марині Олександрівні безоплатно у 

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

ділянки 7422481500:07:000:1091) 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 Занкідаровій Ользі Зіновіївні 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 Занкідаровій Ользі Зіновіївні безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1104) 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 Кузьменку Сергію Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9962 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  



17.1. Передати Кузьменку Сергію Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9962 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:07:000:1087) 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 Бондаш Олені Григорівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9962 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

18.1. Передати Бондаш Олені Григорівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,9962 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:07:000:1086) 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 Бондашу Олександру Васильовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9961 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

19.1. Передати Бондашу Олександру Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9961 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:07:000:1085) 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 Шаламаю Віталію 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.  

20.1. Передати Шаламаю Віталію Леонідовичу безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1083) 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 Шаламай Наталії 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.  

21.1. Передати Шаламай Наталії Володимирівні безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1081) 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 Біліній Ірині 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.  

22.1. Передати Біліній Ірині Анатоліївні безоплатно у власність земельну 

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

7422481500:07:000:1080) 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 Біліну Олексію Валерійовичу 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 Біліну Олексію Валерійовичу безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1070) 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 Прокопенко Тетяні Григорівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

24.1. Передати Прокопенко Тетяні Григорівні безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1073) 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 Слободянюк Ванді 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.  

25.1. Передати Слободянюк Ванді Олександрівні безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1068) 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 Рєвтову Веніаміну 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.  

26.1. Передати Рєвтову Веніаміну Андрійовичу безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1082) 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 Грищенку Павлу Сергійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

27.1. Передати Грищенку Павлу Сергійовичу безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1075) 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 Харченку Олександру Івановичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

28.1. Передати Харченку Олександру Івановичу безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1072) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 



розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

29. Затвердити Серебрянському  Дмитру Олеговичу 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 Серебрянському Дмитру Олеговичу безоплатно у 

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

ділянки 7422481500:07:000:1066) 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 Серебрянській Тетяні Володимирівні  проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

30.1. Передати Серебрянській Тетяні Володимирівні безоплатно у 

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

ділянки 7422481500:07:000:1065) 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 Серебрянському Олександру Дмитровичу 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 Серебрянському Олександру Дмитровичу безоплатно у 

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

ділянки 7422481500:07:000:1084) 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 Шевчук Ліані Хаганіївні 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 Шевчук Ліані Хаганіївні безоплатно у власність земельну 

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

7422481500:07:000:1064) 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 Шалдирван Анні 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.  

33.1. Передати Шалдирван Анні Володимирівні безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1069) 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 Колесніку Дмитру Васильовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

34.1. Передати Колесніку Дмитру Васильовичу безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1079) 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 Конюшенко Інні 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.  

35.1. Передати Конюшенко Інні Миколаївні безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1077) 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 Качановій Аллі 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.  

36.1. Передати Качановій Аллі Олександрівні безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1067) 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 Гуль Віті 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.  

37.1. Передати Гуль Віті Василівні безоплатно у власність земельну 

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

7422481500:07:000:1071) 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 Зубу Костянтину 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.  

38.1. Передати Зубу Костянтину Андрійовичу безоплатно у власність 

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

7422481500:07:000:1074) 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 Козачук Інні Євгеніївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,6813 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

39.1. Передати Козачук Інні Євгеніївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,6813 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:07:000:1109) 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 Мажурі Оксані Володимирівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,6813 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

40.1. Передати Мажурі Оксані Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,6813 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:07:000:1108) 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 Сіренку Володимиру Вікторовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,6814 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

41.1. Передати Сіренку Володимиру Вікторовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,6814 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:07:000:1107) 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. 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. 

 

43. 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 

 

(тридцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

28 травня 2020 року                      м. Корюківка                                   № 28-36/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Будянського  

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок 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, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Шарій Ользі Олександрівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,2000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Маховики), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Шарій Ользі Олександрівні безоплатно у власність 

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

7422482000:06:001:0134) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Маховики), Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

2. 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. 

 

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 

 

(тридцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

28 травня 2020 року                      м. Корюківка                                   № 29-36/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Домашлинського  

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок 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, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Пуховому Юрію Івановичу технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,2500 га, по вул. Першотравнева, 10, с. Домашлин. 

1.1. Передати Пуховому Юрію Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Першотравнева, 10, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:01:000:0168, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

2. Затвердити Пуховому Юрію Івановичу технічну документацію із 

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



для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

(КВЦПЗ 01.03.), площею 0,6759 га, по вул. Першотравнева, 10, с. Домашлин. 

2.1. Передати  Пуховому Юрію Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,6759 га, по вул. Першотравнева, 10, с. Домашлин, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422482500:01:000:0169, цільове призначення - для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення. 

 

3. Затвердити Симоненку Михайлу Костянтиновичу 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. Кільцева, 2,                   

с. Домашлин. 

3.1. Передати Симоненку Михайлу Костянтиновичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею   

0,2500 га, по вул. Кільцева, 2, с. Домашлин, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422482500:01:000:0170, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

4. Затвердити Симоненку Михайлу Костянтиновичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,8558 га, по                                  

вул. Кільцева, 2, с. Домашлин. 

4.1. Передати Симоненку Михайлу Костянтиновичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства 

площею 0,8558 га, по вул. Кільцева, 2, с. Домашлин, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422482500:01:000:0171, цільове призначення - для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення. 

 

5. Затвердити Петрикей Ліні Вадимівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,5299 га, по                                

вул. Шевченка, с. Домашлин. 

5.1. Передати Петрикей Ліні Вадимівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,5299 га, по 

вул. Шевченка, с. Домашлин, кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:01:000:0172, цільове призначення - для ведення особистого 



селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. 

 

6. 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. 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.   

 

 

Міський голова               Р.АХМЕДОВ 
 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

28 травня 2020 року                      м. Корюківка                                   № 30-36/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Забарівського  

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок 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, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Сакк Любові Йосипівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7530 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Сакк Любові Йосипівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,7530 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:001:1323) 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. 

 

2. Затвердити Сбитній Наталії Олексіївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7530 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  



2.1. Передати Сбитній Наталії Олексіївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,7530 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:001:1325) 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. 

 

3. Затвердити Кузьменку Олегу Віталійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7530 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

3.1. Передати Кузьменку Олегу Віталійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7530 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:001:1321) 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. 

 

4. Затвердити Юрченку Миколі Павловичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7530 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

4.1. Передати Юрченку Миколі Павловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7530 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:001:1324) 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. 

 

5. Затвердити Воловику Олегу Сергійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7530 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

5.1. Передати Воловику Олегу Сергійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7530 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:001:1322) 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. 

 

6. Затвердити Морозу Володимиру Олексійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  



0,8559 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Кирилівка, 

вул. Садова, 56А), Корюківського району Чернігівської області.  

6.1. Передати Морозу Володимиру Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,8559 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:03:000:0007) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Кирилівка, вул. Садова, 56А), Корюківського району Чернігівської області. 

 

7. Затвердити Мороз Надії Федорівні 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 (в межах населеного пункту села Кирилівка, 

вул. Садова, 12Б), Корюківського району Чернігівської області.  

7.1. Передати Мороз Надії Федорівні безоплатно у власність земельну 

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

7422483500:03:000:0006) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Кирилівка, вул. Садова, 12Б), Корюківського району Чернігівської області. 

 

8. Затвердити Хобелу Віталію Івановичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,6736 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

8.1. Передати Хобелу Віталію Івановичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,6736 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1308) 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 Кльова Івану Івановичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,6736 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

9.1. Передати Кльова Івану Івановичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,6736 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1304) 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. 



10. Затвердити Стельмаху Сергію Михайловичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,6736 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

10.1. Передати Стельмаху Сергію Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,6736 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1302) 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. 

 

11. Затвердити Андрієнку Івану Васильовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,6736 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

11.1. Передати Андрієнку Івану Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,6736 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1305) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

12. Затвердити Кулику Андрію Івановичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,6736 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

12.1. Передати Кулику Андрію Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,6736 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1306) 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 Камишному Олександру Михайловичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, 

загальною площею  1,6736 га для ведення особистого селянського господарства 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області.  

13.1. Передати Камишному Олександру Михайловичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1,6736 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422483500:07:000:1303) 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. 

 

14. Затвердити Боголюбу Миколі 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.  

14.1. Передати Боголюбу Миколі Олександровичу безоплатно у власність 

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

7422483500:07:000:1315) 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 Заріцькій Олені 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.  

15.1. Передати Заріцькій Олені Олександрівні безоплатно у власність 

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

7422483500:07:000:1316) 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 Мірошник Олені Петрівні 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 Мірошник Олені Петрівні безоплатно у власність земельну 

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

7422483500:07:000:1313) 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 Доліній Тетяні 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.  



17.1. Передати Доліній Тетяні Анатоліївні безоплатно у власність 

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

7422483500:07:000:1317) 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 Піменову Андрію Борисовичу 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 Піменову Андрію Борисовичу безоплатно у власність 

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

7422483500:07:000:1320) 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 Присяжнюк Валентині 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.  

19.1. Передати Присяжнюк Валентині Миколаївні безоплатно у власність 

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

7422483500:07:000:1312) 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 Утемовій Вікторії Артемівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

20.1. Передати Утемовій Вікторії Артемівні безоплатно у власність 

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

7422483500:07:000:1309) 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 Білій Антоніні Петрівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  



2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

21.1. Передати Білій Антоніні Петрівні безоплатно у власність земельну 

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

7422483500:07:000:1310) 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 Білому Сергію Ігоровичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

22.1. Передати Білому Сергію Ігоровичу безоплатно у власність земельну 

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

7422483500:07:000:1311) 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 Шелудченко Оксані 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.  

23.1. Передати Шелудченко Оксані Сергіївні безоплатно у власність 

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

7422483500:07:000:1319) 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 Рябову Сергію Григоровичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

24.1. Передати Рябову Сергію Григоровичу безоплатно у власність 

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

7422483500:07:000:1314) 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 Варуші Яні Юріївні проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  1,1427 га для 

ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах 

Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського 

району Чернігівської області.  

25.1. Передати  Варуші Яні Юріївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,1427 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1327) 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 Варуші Оксані Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,1427 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

26.1. Передати  Варуші Оксані Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,1427 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1326) 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 Власенку Олексій 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 0,1758 га, по вул. Шкільна, 17, с. Воловики. 

27.1. Передати  Власенку Олексій Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1758 га, по 

вул. Шкільна, 17, с. Воловики, кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:02:001:0052, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

28. Затвердити Доліній Людмилі 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                               

села Воловики), Корюківського району Чернігівської області.  

28.1. Передати Доліній Людмилі Іванівні безоплатно у власність земельну 

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



7422483500:07:000:1332) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту села Воловики), Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

29. Затвердити Доліній Тетяні Віталіївні 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                             

села Воловики), Корюківського району Чернігівської області.  

29.1. Передати Доліній Тетяні Віталіївні безоплатно у власність земельну 

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

7422483500:07:000:1331) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту села Воловики), Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

30. Затвердити Приходьку Сергію Васильовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,6735 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту                            

села Воловики), Корюківського району Чернігівської області.  

30.1. Передати Приходьку Сергію Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,6735 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1336) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту села Воловики), Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

31. Затвердити Хижняку Володимиру Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,4471 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

31.1. Передати Хижняку Володимиру Миколайовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1,4471 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422483500:07:001:1330) 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 Терещенку Миколі Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,4471 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

32.1. Передати Терещенку Миколі Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,4471 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:001:1329) 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 Приходьку Костянтину Івановичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,6735 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

33.1. Передати Приходьку Костянтину Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,6735 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1337) 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. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

35. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища.   

 

 

Міський голова                 Р.АХМЕДОВ 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

28 травня 2020 року                      м. Корюківка                                  № 31-36/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Наумівського  

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок 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, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Чалику Олександру 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.  

1.1. Передати Чалику Олександру Вікторовичу безоплатно у власність 

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

7422485500:01:002:0237) 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. 

 

2. Затвердити Чалику Віктору Павловичу 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.  



2.1. Передати Чалику Віктору Павловичу безоплатно у власність земельну 

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

7422485500:01:002:0232) 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. 

 

3. Затвердити Чалик Оксані 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.  

3.1. Передати Чалик Оксані Василівні безоплатно у власність земельну 

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

7422485500:01:002:0241) 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. 

 

4. Затвердити Чечилу Михайлу Єгоровичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

4.1. Передати Чечилу Михайлу Єгоровичу безоплатно у власність 

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

7422485500:06:002:3153) 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. 

 

5. Затвердити Дербі Світлані Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,6000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

5.1. Передати Дербі Світлані Миколаївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,6000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3164) 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. 

 

6. Затвердити Ковалю Євгенію Володимировичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  



0,4000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

6.1. Передати Ковалю Євгенію Володимировичу безоплатно у власність 

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

7422485500:06:002:3144) 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 Овчинниковій Галині Миколаївні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,8000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

7.1. Передати Овчинниковій Галині Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,8000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3151) 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 Овчинниковій Інні Олегівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,3295 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

8.1. Передати Овчинниковій Інні Олегівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,3295 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0242) 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 Віречку Олександру Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

9.1. Передати Віречку Олександру Миколайовичу безоплатно у власність 

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

7422485500:01:002:0233) 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 Маркело Тетяні Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

10.1. Передати Маркело Тетяні Василівні безоплатно у власність 

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

7422485500:06:002:3148) 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 Федоренко Катерині Яківні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,8000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

11.1. Передати Федоренко Катерині Яківні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,8000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3146) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

12. Затвердити Кореню Михайлу Андрійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,7200 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

12.1. Передати Кореню Михайлу Андрійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,7200 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3145) 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 Щербоносу Василю Степановичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

13.1. Передати Щербоносу Василю Степановичу безоплатно у власність 

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

7422485500:01:002:0228) 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 Погорілко Ніні Віталіївні 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 Погорілко Ніні Віталіївні безоплатно у власність земельну 

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

7422485500:01:002:0239) 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 Погорілко Оксані 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.  

15.1. Передати Погорілко Оксані Василівні безоплатно у власність 

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

7422485500:01:002:0246) 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 Погорілку Віталію 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.  

16.1. Передати Погорілку Віталію Олексійовичу безоплатно у власність 

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

7422485500:01:002:0234) 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 Пустовойт Марині 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.  



17.1. Передати Пустовойт Марині Олександрівні безоплатно у власність 

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

7422485500:01:002:0227) 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 Пустовойту Віталію 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.  

18.1. Передати Пустовойту Віталію Вікторовичу безоплатно у власність 

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

7422485500:01:002:0224) 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 Петрик Юлії Ігорівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

19.1. Передати Петрик Юлії Ігорівні безоплатно у власність земельну 

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

7422485500:01:002:0226) 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 Симончуку Юрію Васильовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,8000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

20.1. Передати Симончуку Юрію Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,8000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0231) 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 Кирику Олексію Віталійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  



1,7990 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

21.1. Передати Кирику Олексію Віталійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7990 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3139) 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 Тищенку Михайлу Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7990 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

22.1. Передати Тищенку Михайлу Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7990 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3141) 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 Лось Валентині Володимирівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7990 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

23.1. Передати Лось Валентині Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7990 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3142) 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 Підтеребі Андрію Володимировичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7990 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

24.1. Передати Підтеребі Андрію Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7990 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3137) 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 Гадельшину Рінату Раіловичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7990 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

25.1. Передати Гадельшину Рінату Раіловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7990 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3140) 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 Железняку Віталію Олексійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7985 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

26.1. Передати Железняку Віталію Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7985 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3138) 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 Зуб Людмилі Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,5182 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

27.1. Передати Зуб Людмилі Миколаївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,5182 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3097) 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 Науменку Віктору Анатолійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,5182 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

28.1. Передати Науменку Віктору Анатолійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,5182 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3096) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 



розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

29. Затвердити Рубан Аліні 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.  

29.1. Передати Рубан Аліні Олексіївні безоплатно у власність земельну 

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

7422485500:06:001:3089) 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 Литвиненко 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.  

30.1. Передати Литвиненко Аліні Юріївні безоплатно у власність 

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

7422485500:06:001:3091) 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 Філон Вікторії 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.  

31.1. Передати Філон Вікторії Анатоліївні безоплатно у власність 

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

7422485500:06:001:3088) 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 Надточію Олегу Володимировичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,8764 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  



32.1. Передати Надточію Олегу Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,8764 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3095) 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 Надточій Юлії Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,8764 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

33.1. Передати Надточій Юлії Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,8764 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3090) 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 Литвиненко Оксані Вікторівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,8763 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

34.1. Передати Литвиненко Оксані Вікторівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,8763 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3093) 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 Мусі Миколі Миколайовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7990 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

35.1. Передати Мусі Миколі Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7990 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3160) 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 Ісаченко Наталії Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  



1,7990 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

36.1. Передати Ісаченко Наталії Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,7990 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3157) 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 Ісаченку Віктору Олександровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7990 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

37.1. Передати Ісаченку Віктору Олександровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7990 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3163) 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 Ісаченко Анні Вікторівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7990 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

38.1. Передати Ісаченко Анні Вікторівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,7990 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3161) 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 Аніщенку Олександру Васильовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7990 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

39.1. Передати Аніщенку Олександру Васильовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1,7990 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422485500:06:002:3156) 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 Кононенку Олексію Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7990 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

40.1. Передати Кононенку Олексію Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7990 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3162) 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 Кононенко Катерині Сергіївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7990 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

41.1. Передати Кононенко Катерині Серніївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7990 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3159) 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 Семеняці Жанні Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7990 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

42.1. Передати Семеняці Жанні Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7990 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3154) 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 Рубан Світлані Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7990 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

43.1. Передати Рубан Світлані Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,7990 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3155) 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. 

 

44. Затвердити Рубану Олексію Володимировичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7990 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

44.1. Передати Рубану Олексію Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7990 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3158) 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. 

 

45. Затвердити Добродію Миколі Олександровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9706 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

45.1. Передати Добродію Миколі Олександровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9706 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0195) 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. 

 

46. Затвердити Добродій Ользі Вікторівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9706 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

46.1. Передати Добродій Ользі Вікторівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9706 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0183) 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. 

 

47. Затвердити Ісаченку Сергію Вікторовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9706 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  



47.1. Передати Ісаченку Сергію Вікторовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9706 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0189) 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. 

 

48. Затвердити Ісаченко Тетяні Федорівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9706 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

48.1. Передати Ісаченко Тетяні Федорівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9706 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0191) 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. 

 

49. Затвердити Коломієць Яні Володимирівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9706 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

49.1. Передати Коломієць Яні Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9706 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0192) 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. 

 

50. Затвердити Рябчун Валентині Михайлівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9706 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

50.1. Передати Рябчун Валентині Михайлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9706 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0186) 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 Рябчун Тетяні Григорівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  



1,9706 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

51.1. Передати Рябчун Тетяні Григорівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,9706 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0190) 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 Дубовцю Володимиру Васильовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9706 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

52.1. Передати Дубовцю Володимиру Васильовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1,9706 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422485500:01:001:0188) 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 Дубовець Ірині Федорівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9706 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

53.1. Передати Дубовець Ірині Федорівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,9706 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0194) 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 Іваненко Олені Анатоліївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9706 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

54.1. Передати Іваненко Олені Анатоліївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9706 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0184) 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 Рослій Валентині Дмитрівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9705 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

55.1. Передати Рослій Валентині Дмитрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9705 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0193) 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 Лисенку Олександру Віталійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9705 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

56.1. Передати Лисенку Олександру Віталійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9705 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0187) 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 Білодіду Олександру Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

57.1. Передати Білодіду Олександру Миколайовичу безоплатно у 

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

ділянки 7422485500:06:001:3094) 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 Гіминчук Марії-Ангеліні Костянтинівні 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 Гіминчук Марії-Ангеліні Костянтинівні безоплатно у 

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

ділянки 7422485500:06:002:3115) 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 Іваненко Раїсі Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,3152 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

59.1. Передати Іваненко Раїсі Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,3152 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0179) 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 Іваненко-Іллюшко Оксані Володимирівні проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, 

загальною площею  0,4000 га для ведення особистого селянського господарства 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області.  

60.1. Передати Іваненко-Іллюшко Оксані Володимирівні безоплатно у 

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

ділянки 7422485500:01:002:0215) 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 Симончук Вірі Григорівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,1792 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

61.1. Передати Симончук Вірі Григорівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1792 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0178) 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 Метлі Наталії Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,6027 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  



62.1. Передати Метлі Наталії Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,6027 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3087) 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 Філонову Миколі Афанасійовичу 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 0,2143 га, по вул. Орловського, 19, с. Наумівка. 

63.1. Передати Філонову Миколі Афанасійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2143 га, по 

вул. Орловського, 19,  с. Наумівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0219, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

64. Затвердити Науменко Світлані Петрівні 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.  

64.1. Передати Науменко Світлані Петрівні безоплатно у власність 

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

7422485500:06:002:3119) 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. 

 

65. Затвердити Грибенчук Наталії 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.  

65.1. Передати Грибенчук Наталії Василівні безоплатно у власність 

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

7422485500:06:002:3118) 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. 

 



66. Затвердити Савченку Олегу Євгеновичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту с. Наумівка), 

Корюківського району Чернігівської області.  

66.1. Передати Савченку Олегу Євгеновичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0238) 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 Шматку Олегу Івановичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,1664 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради в селі Наумівка, Корюківського району 

Чернігівської області.  

67.1. Передати  Шматку Олегу Івановичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1664 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0196) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради в селі 

Наумівка, Корюківського району Чернігівської області. 

 

68. Затвердити Метлі Михайлу 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 0,1866 га, по вул. Бородавка, 23, с. Наумівка. 

68.1. Передати Метлі Михайлу Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1866 га, по 

вул. Бородавка, 23, с. Наумівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0249, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

69. Затвердити Лисенко Ганні Тихонівні 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 в селі Переділ, Корюківського району 

Чернігівської області.  

69.1. Передати Лисенко Ганні Тихонівні безоплатно у власність земельну 

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



7422485500:03:000:0012) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради в                          

селі Переділ, Корюківського району Чернігівської області. 

 

70. Затвердити Мазку Юрію 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 в селі Турівка, Корюківського району 

Чернігівської області.  

70.1. Передати Мазку Юрію Петровичу безоплатно у власність земельну 

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

7422485500:02:000:0018) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради в                         

селі Турівка, Корюківського району Чернігівської області. 

 

71. Затвердити Осадчій Анастасії Петрівні 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 Осадчій Анастасії Петрівні безоплатно у власність 

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

7422485500:06:002:3171) 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  Мазко Наталії 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 в селі Турівка, Корюківського району 

Чернігівської області.  

72.1. Передати Мазко Наталії Сергіївні безоплатно у власність земельну 

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

7422485500:02:000:0020) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради в                         

селі Турівка, Корюківського району Чернігівської області. 

 

73. Затвердити  Мазку Михайлу Сергійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 



межах Корюківської міської ради в селі Турівка, Корюківського району 

Чернігівської області.  

73.1. Передати Мазку Михайлу Сергійовичу безоплатно у власність 

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

7422485500:02:000:0019) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради в селі 

Турівка, Корюківського району Чернігівської області. 

 

74. Затвердити Мазку Петру 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.  

74.1. Передати Мазку Петру Олександровичу безоплатно у власність 

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

7422485500:06:002:3170) 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 Мазко Вікторії 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.  

75.1. Передати Мазко Вікторії Олександрівні безоплатно у власність 

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

7422485500:06:002:3168) 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 Мазко 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.  

76.1. Передати Мазко Людмилі Олександрівні безоплатно у власність 

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

7422485500:06:002:3167) 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 Мазку Дмитру 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.  

77.1. Передати Мазку Дмитру Олександровичу безоплатно у власність 

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

7422485500:06:002:3172) 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 Гурбик Катерині 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.  

78.1. Передати Гурбик Катерині Анатоліївні безоплатно у власність 

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

7422485500:01:002:0218) 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 Гурбику Роману 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.  

79.1. Передати Гурбику Роману Анатолійовичу безоплатно у власність 

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

7422485500:01:002:0216) 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. Затвердити Козій Ользі Федорівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею              

0,3210 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради, біля села Наумівка, Корюківського району 

Чернігівської області.  

80.1. Передати  Козій Ользі Федорівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,3210 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0203) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 



розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, біля                   

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області. 

 

81. Затвердити Воробей Тетяні Григорівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею              

0,2634 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради, біля села Наумівка, Корюківського району 

Чернігівської області.  

81.1. Передати Воробей Тетяні Григорівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2634 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0205) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, біля                   

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області. 

 

82. Затвердити Холявку Василю Федоровичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею              

1,5649 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради, біля села Наумівка, Корюківського району 

Чернігівської області.  

82.1. Передати Холявку Василю Федоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,5649 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0197) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, біля                    

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області. 

 

83. Затвердити Холявку Євгенію 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, біля села Наумівка, Корюківського району 

Чернігівської області.  

83.1. Передати Холявку Євгенію Васильовичу безоплатно у власність 

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

7422485500:01:001:0198) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, біля                  

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області. 

 

84. Затвердити Софієнко Наталії Михайлівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею              

0,2532 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради, біля села Наумівка, Корюківського району 

Чернігівської області.  



84.1. Передати Софієнко Наталії Михайлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2532 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0199) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, біля                   

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області. 

 

85. Затвердити Придаток Світлані Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею              

0,2557 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради, біля села Наумівка, Корюківського району 

Чернігівської області.  

85.1. Передати Придаток Світлані Василівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2557 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0200) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, біля                      

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області. 

 

86. Затвердити Осипенко Валентині Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради, біля села Наумівка, Корюківського району 

Чернігівської області.  

86.1. Передати Осипенко Валентині Василівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0201) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, біля                     

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області. 

 

87. Затвердити Лучок Олені Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею     

0,5300 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради, біля села Наумівка, Корюківського району 

Чернігівської області.  

87.1. Передати Лучок Олені Миколаївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,5300 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0202) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, біля                  

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області. 

 

 



88. Затвердити Капцош Олені Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,5828 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради, біля села Наумівка, Корюківського району 

Чернігівської області.  

88.1. Передати Капцош Олені Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,5328 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0204) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, біля села 

Наумівка, Корюківського району Чернігівської області. 

 

89. Затвердити Мусі Надії 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, с. Переділ, Корюківського району 

Чернігівської області.  

89.1. Передати Мусі Надії Василівні безоплатно у власність земельну 

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

7422485500:03:000:0014) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, с. Переділ, 

Корюківського району Чернігівської області. 

 

90. Затвердити Мусі Миколі Миколайовичу технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,2500 га, по вул. Польова, 22, с. Переділ. 

90.1. Передати Мусі Миколі Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Польова, 22, с. Переділ, кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:03:000:0013, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

91. Затвердити Симончуку Івану Івановичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,6900 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради, за межами населеного пункту с. Наумівка, 

Корюківського району Чернігівської області.  

91.1. Передати Симончуку Івану Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,6900 га, (кадастровий номер земельної ділянки 



7422485500:01:002:0222) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, за межами 

населеного пункту с. Наумівка, Корюківського району Чернігівської області. 

 

92. 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. 

 

93. 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 

 

(тридцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

28 травня 2020 року                      м. Корюківка                                 № 32-36/VІI 

 

Про приватизацію 

земельних ділянок 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок 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, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Козачуку Артему Дмитровичу 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.  

1.1. Передати Козачуку Артему Дмитровичу безоплатно у власність 

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

7422410100:04:000:1526) 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. 

 

2. Затвердити Козачук Дарині Любомирівні 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.  



2.1. Передати Козачук Дарині Любомирівні безоплатно у власність 

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

7422410100:04:000:1532) 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. 

 

3. Затвердити Вежису Олегу 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.  

3.1. Передати Вежису Олегу Вікторовичу безоплатно у власність 

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

7422410100:04:000:1521) 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. 

 

4. Затвердити Вежис Оксані Петрівні 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.  

4.1. Передати Вежис Оксані Петрівні безоплатно у власність земельну 

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

7422410100:04:000:1525) 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. 

 

5. Затвердити Прокопенку Дмитру Анатолійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

5.1. Передати Прокопенку Дмитру Анатолійовичу безоплатно у власність 

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

7422410100:04:000:1533) 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. 

 

6. Затвердити Бережок Ганні Володимирівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  



2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

6.1. Передати Бережок Ганні Володимирівні безоплатно у власність 

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

7422410100:04:000:1529) 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 Лиману Миколі 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.  

7.1. Передати Лиману Миколі Миколайовичу безоплатно у власність 

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

7422410100:04:000:1523) 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 Мунтіян Наталії Віталіївні 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 Мунтіян Наталії Віталіївні безоплатно у власність земельну 

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

7422410100:04:000:1522) 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 Яблонському В’ячеславу Романовичу 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 Яблонському В’ячеславу Романовичу безоплатно у 

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

ділянки 7422410100:04:000:1528) 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 Неспановій Валентині 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.  

10.1. Передати Неспановій Валентині Вікторівні безоплатно у власність 

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

7422410100:04:000:1531) 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 Ульяніцькій Тетяні Костянтинівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

11.1. Передати Ульяніцькій Тетяні Костянтинівні безоплатно у власність 

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

7422410100:04:000:1527) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

12. Затвердити Слободянюку Радиславу Ігоровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

12.1. Передати Слободянюку Радиславу Ігоровичу безоплатно у власність 

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

7422410100:04:000:1530) 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 Хоменку Юрію Анатолійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,0998 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 12-А,                        

м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

13.1. Передати Хоменку Юрію Анатолійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,0998 га, для будівництва і обслуговування 

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

вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 12-А, м. Корюківка, кадастровий номер 



земельної ділянки 7422410100:01:002:1854, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

 

14. Затвердити Бурій Людмилі Борисівні технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,0928 га, по вул. Садова, 11, м. Корюківка. 

14.1. Передати Бурій Людмилі Борисівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0928 га, по вул. Садова, 11,  

м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1845, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

15. Затвердити Янченко Людмилі Олександрівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

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

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0895 га, по вул. Братчикова, 55, м. Корюківка. 

15.1. Передати Янченко Людмилі Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0895 га, по 

вул. Братчикова, 55, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1534, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

16. Затвердити Заборському Віктору Михайловичу 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. Шкільна, 22, 

м. Корюківка. 

16.1. Передати Заборському Віктору Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Шкільна, 22, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1847, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



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

забудови. 

 

17. Затвердити Дербі Анатолію Степановичу технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,1000 га, по вул. Дудка, 45, м. Корюківка. 

17.1. Передати Дербі Анатолію Степановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Дудка, 45, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1368, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

18. Затвердити Масічу Миколі Володимировичу 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 0,0697 га, по вул. Польова, 17, м. Корюківка. 

18.1. Передати Масічу Миколі Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0697 га, по 

вул. Польова, 17, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1846, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

19. Затвердити Давиденку Михайлу 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 0,0852 га, по вул. Польова, 33, м. Корюківка. 

19.1. Передати Давиденку Михайлу Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0852 га, по 

вул. Польова, 33, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1844, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 



20. Затвердити Бурому Івану Михайловичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

20.1. Передати Бурому Івану Михайловичу безоплатно у власність 

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

7422410100:04:006:0069) 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 Кіктєвій Ірині Леонідівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

21.1. Передати Кіктєвій Ірині Леонідівні безоплатно у власність земельну 

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

7422410100:04:006:0068) 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 Хоменку 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.  

22.1. Передати Хоменку Сергію Олександровичу безоплатно у власність 

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

7422410100:04:006:0071) 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 Кулєновій Тетяні 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.  

23.1. Передати Кулєновій Тетяні Миколаївні безоплатно у власність 

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

7422410100:04:006:0072) 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 Петренку Олександру Павловичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,0913 га 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 12-Б,                        

м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

24.1. Передати Петренку Олександру Петровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,0913 га, для будівництва і обслуговування 

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

вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 12-Б, м. Корюківка, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:002:1863, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

 

25. Затвердити Долбіній Людмилі Михайлівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 16-А,                        

м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

25.1. Передати Долбіній Людмилі Михайлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

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

вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 16-А, м. Корюківка, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:002:1855, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

 

26. Затвердити Заборському Віктору Михайловичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність, загальною площею 0,6000 га 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

26.1. Передати Заборському Віктору Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,6000 га, для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою: м. Корюківка, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:04:006:0073, цільове призначення - для ведення 

особистого господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. 

 

27. Затвердити Цибулько Ірині Сергіївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га для 



будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Кошового, м. Корюківка, Корюківського 

району, Чернігівської області.  

27.1. Передати Цибулько Ірині Сергіївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по                                   

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

7422410100:01:002:1865, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

28. Затвердити Кезлі Валентині 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. Зарічна, 77, м. Корюківка. 

28.1. Передати Кезлі Валентині Григорівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Зарічна, 77, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:0437, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

29. Затвердити Олійнику Григорію Калістратовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 12-Д,                        

м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

29.1. Передати Олійнику Григорію Калістратовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

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

вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 12-Д, м. Корюківка, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:002:1856, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

 

30. Затвердити Олійнику Тимофію Григоровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,0962 га 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 14-Г,                        

м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  



30.1. Передати Олійнику Тимофію Григоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,0962 га, для будівництва і обслуговування 

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

вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 14-Г, м. Корюківка, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:002:1858, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

 

31. Затвердити Олійник Богдані Григорівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,0964 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 12-Г,                        

м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

31.1. Передати Олійник Богдані Григорівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,0964 га, для будівництва і обслуговування 

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

вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 12-Г, м. Корюківка, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:002:1857, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

 

31. Затвердити Олійнику Сильвестру Григоровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,0966 га 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 12-Ґ,                        

м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

31.1. Передати Олійнику Сильвестру Григоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,0966 га, для будівництва і обслуговування 

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

вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 12-Ґ, м. Корюківка, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:002:1859, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

 

32. Затвердити Ічанському Дмитру 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. Мічуріна, 23, м. Корюківка. 

32.1. Передати Ічанському Дмитру Вікторовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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



вул. Мічуріна, 23, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1372, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

33. Затвердити Цибенко Ользі Василівні та Штельмаку Олександру 

Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по 

вул. Шевченка, 230, м. Корюківка. 

33.1. Передати Цибенко Ользі Василівні та Штельмаку Олександру 

Анатолійовичу безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Шевченка, 230,                        

м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1866, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

34. Затвердити Толкачовій Оксані Олексіївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,0923 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 14-Б,                        

м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

34.1. Передати Толкачовій Оксані Олексіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,0923 га, для будівництва і обслуговування 

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

вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 14-Б, м. Корюківка, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:002:1862, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

 

35. Затвердити Ананченку Ігорю Анатолійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,0989 га 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 12-В,                        

м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

35.1. Передати Ананченку Ігорю Анатолійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,0989 га, для будівництва і обслуговування 

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

вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 12-В, м. Корюківка, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:002:1864, цільове призначення - для 



будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

 

36. Затвердити Бадюлі Івану Петровичу технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,1000 га, по вул. Дудка, 110, м. Корюківка. 

36.1. Передати Бадюлі  Івану Петровичу безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Дудка, 110,                                

м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:04:000:1534, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

37. Затвердити Левченко Юлії Сергіївні 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 0,0993 га, по вул. Шевченка, 113, м. Корюківка. 

37.1. Передати  Левченко Юлії Сергіївні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0993 га, по вул. Шевченка, 

113, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1498, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

38. Затвердити Задорожньому Андрію Андрійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0836 га,                                            

вул. Індустріальна, 19/1, м. Корюківка. 

38.1. Передати  Задорожньому Андрію Андрійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0836 

га, вул. Індустріальна, 19/1, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1373, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 



39. Затвердити Арцибашевій Валентині Василівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

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

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, вул. Незалежності, 25, м. Корюківка. 

39.1. Передати Арцибашевій Валентині Василівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Незалежності, 25, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1867, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

40. Затвердити Кудін Олександру Івановичу технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,1000 га, вул. Садова, 33, м. Корюківка. 

40.1. Передати Кудін Олександру Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Садова, 33, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1848, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

41. Затвердити Кудін Олександру Івановичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Садова, 33,                        

м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

41.1. Передати Кудін Олександру Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Садова, 33, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:002:1853, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

42. 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. 

 



43. 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 

 

(тридцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

28 травня 2020 року                      м. Корюківка                                  № 33-36/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Сядринського  

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок 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, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Лашко Надії Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,6000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Сядрине), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Лашко Надії Миколаївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,6000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1320) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Сядрине), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Трейтяку Василю Івановичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  



2.1. Передати Трейтяку Василю Івановичу безоплатно у власність 

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

7422488700:05:000:1319) 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. 

 

3. Затвердити Підгорному Анатолію Михайловичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,5592 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Сядрине), 

Корюківського району Чернігівської області.  

3.1. Передати Підгорному Анатолію Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,5592 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0158) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Сядрине), Корюківського району Чернігівської області. 

 

4. Затвердити Кукуюку Івану Іллічу проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  0,4600 га для 

ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах 

Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Сядрине), 

Корюківського району Чернігівської області.  

4.1. Передати Кукуюку Івану Іллічу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,4600 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0157) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Сядрине), Корюківського району Чернігівської області. 

 

5. Затвердити Підгорній Тетяні Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,2820 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Сядрине), 

Корюківського району Чернігівської області.  

5.1. Передати Підгорній Тетяні Василівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2820 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0156) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Сядрине), Корюківського району Чернігівської області. 

 

6. Затвердити Білій Наталії Борисівні технічну документацію із 

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



для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,2500 га, по вул. Білого генерала, 59, с. Сядрине. 

6.1. Передати Білій Наталії Борисівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

генерала, 59, с. Сядрине, кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0159, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

7. 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. 

 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.   

 

 

Міський голова                         Р.АХМЕДОВ 
 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

28 травня 2020 року                      м. Корюківка                                   № 34-36/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території сіл Олександрівка, Верхолісся 

Корюківської міської ради 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок 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, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Миц Олександрі Олександрівні технічну документацію із 

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

для передачі у власність, загальною площею 0,7000 га для ведення особистого 

селянського господарства в адміністративних межах Корюківської міської ради, 

що розташована за адресою: с. Олександрівка, вул. Центральна, 8, 

Корюківського району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Миц Олександрі Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,7000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:01:000:0142) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради в межах с. Олександрівка, 

вул. Центральна, 8 Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Миц Олександрі Олександрівні технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



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

площею 0,2500 га, по вул. Центральна, 8, с. Олександрівка. 

2.1. Передати Миц Олександрі Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Центральна, 8, с. Олександрівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:01:000:0141, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

3. Затвердити Кириченко Марії Юхимівні технічну документацію із 

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

для передачі у власність, загальною площею 0,6000 га для ведення особистого 

селянського господарства в адміністративних межах Корюківської міської ради, 

що розташована за адресою: с. Верхолісся, вул. Шевченка, 6, Корюківського 

району, Чернігівської області.  

3.1. Передати Кириченко Марії Юхимівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,6000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:02:000:1860) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради в межах с. Верхолісся,                                     

вул. Шевченка, 6, Корюківського району Чернігівської області. 

 

4. Затвердити Кириченко Марії Юхимівні 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, 6, с. Верхолісся. 

4.1. Передати Кириченко Марії Юхимівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Шевченка, 6, с. Верхолісся, кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:02:000:1861, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

5. Затвердити Мотлоху Олегу Володимировичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність, загальною площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради, що розташована за адресою: с. Верхолісся, 

вул. Шевченка, Корюківського району, Чернігівської області.  

5.1. Передати Мотлоху Олегу Володимировичу безоплатно у власність 

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



7422480500:02:000:1862) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради в межах с. Верхолісся,                                     

вул. Шевченка, Корюківського району Чернігівської області. 

 

6. Затвердити Глінку Миколі Михайловичу технічну документацію із 

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

для передачі у власність, загальною площею 0,2760 га для ведення особистого 

селянського господарства в адміністративних межах Корюківської міської ради, 

що розташована за адресою: с. Олександрівка, вул. Центральна, 47, 

Корюківського району, Чернігівської області.  

6.1. Передати Глінку Миколі Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2760 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:01:000:0144) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради в межах с. Олександрівка, 

вул. Центральна, 47, Корюківського району Чернігівської області. 

 

7. Затвердити Глінку Миколі Михайловичу 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. Центральна, 47, с. Олександрівка. 

7.1. Передати Глінку Миколі Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Центральна, 47, с. Олександрівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:01:000:0143, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

8. Затвердити Глінку Євгену Миколайовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність, загальною площею 

0,7875 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради, що розташована за адресою:                                    

с. Олександрівка, вул. Центральна, Корюківського району, Чернігівської 

області.  

8.1. Передати Глінку Євгену Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,7875 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:01:000:0145) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради в межах с. Олександрівка, 

вул. Центральна, Корюківського району Чернігівської області. 

 



9. 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. 

 

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 

 

(тридцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

28 травня 2020 року                      м. Корюківка                                   № 35-36/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Тютюнницького  

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок 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, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Алексійчик Оксані Петрівні 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.  

1.1. Передати Алексійчик Оксані Петрівні безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2101) 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. 

 

2. Затвердити Земляному Олегу 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.  



2.1. Передати Земляному Олегу Васильовичу безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2102) 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. 

 

3. Затвердити Алексійчик Ользі Федорівні 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.  

3.1. Передати Алексійчик Ользі Федорівні безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2104) 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. 

 

4. Затвердити Земляній Олені 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.  

4.1. Передати Земляній Олені Олексіївні безоплатно у власність земельну 

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

7422489200:07:000:2111) 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. 

 

5. Затвердити Черниш Світлані 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.  

5.1. Передати Черниш Світлані Михайлівні безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2109) 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. 

 

6. Затвердити Тихоновській Аллі 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.  

6.1. Передати Тихоновській Аллі Сергіївні безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2110) 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 Алексейчику Олексію Івановичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

7.1. Передати Алексейчику Олексію Івановичу безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2112) 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 Алексійчику Павлу 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.  

8.1. Передати Алексійчику Павлу Олексійовичу безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2103) 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 Бодрієнку Сергію 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.  

9.1. Передати Бодрієнку Сергію Миколайовичу безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2105) 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 Земляному Богдану Олеговичу 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 Земляному Богдану Олеговичу безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2106) 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 Жудік Вірі Іванівні проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  1,6237 га для 

ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах 

Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського 

району Чернігівської області.  

11.1. Передати Жудік Вірі Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,6237 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2098) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

12. Затвердити Жудіку Віктору Володимировичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,6237 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

12.1. Передати Жудіку Віктору Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,6237 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2099) 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 Ващенко Тетяні Михайлівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,8641 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

13.1. Передати Ващенко Тетяні Михайлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,8641 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2096) 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 Ващенку Роману Олександровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,8641 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

14.1. Передати Ващенку Роману Олександровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,8641 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2097) 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 Капітану Володимиру Андрійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,0044 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Сахутівка, 

вул. Шевченка), Корюківського району Чернігівської області.  

15.1. Передати Капітану Володимиру Андрійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1,0044 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489200:06:000:0120) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Сахутівка, вул. Шевченка), Корюківського району 

Чернігівської області. 

 

16. Затвердити Биші Олександру Андрійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,6236  га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

16.1. Передати Биші Олександру Андрійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,6236 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2100) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту села Тютюнниця), Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

17. Затвердити Ларченку Сергію Федоровичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,0454 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 



межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Сахутівка), 

Корюківського району Чернігівської області.  

17.1. Передати Ларченку Сергію Федоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,0454 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:06:000:0121) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Сахутівка), Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

18. Затвердити Логвиненко Наталії 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.  

18.1. Передати Логвиненко Наталії Володимирівні безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2113) 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 Логвиненку 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.  

19.1. Передати Логвиненку Дмитру Михайловичу безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2115) 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 Ручку Ростиславу Олеговичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,6189 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

20.1. Передати  Ручку Ростиславу Олеговичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,6189 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:06:000:0122) 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 Матюсі Юрію 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.  

21.1. Передати Матюсі Юрію Олексійовичу безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2120) 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 Ротову Олександру Сергійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

22.1. Передати Ротову Олександру Сергійовичу безоплатно у власність 

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

7422489200:07:000:2119) 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 Ротовій Галині 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 Ротовій Галині Вікторівні безоплатно у власність земельну 

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

7422489200:07:000:2116) 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 Ротову Олександру 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.  

24.1. Передати Ротову Олександру Олександровичу безоплатно у 

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

ділянки 7422489200:07:000:2117) 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 Івасенко Тетяні Володимирівні  технічну документацію із 

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

для передачі у власність для індивідуального дачного будівництва (КВЦПЗ 

07.03.), площею 0,1000 га, по вул. Дачна, 167, с. Кугуки. 

25.1. Передати  Івасенко Тетяні Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для індивідуального дачного будівництва (КВЦПЗ 07.03.) 

площею 0,1000 га, по вул. Дачна, 167, с. Кугуки, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489200:07:000:2121, цільове призначення - для індивідуального 

дачного будівництва. 

 

26. Затвердити Титенко Валентині Олексіївні технічну документацію із 

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

для передачі у власність для індивідуального дачного будівництва (КВЦПЗ 

07.03.), площею 0,1000 га, по вул. Дачна, 169, с. Кугуки. 

26.1. Передати Титенко Валентині Олексіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для індивідуального дачного будівництва (КВЦПЗ 07.03.) 

площею 0,1000 га, по вул. Дачна, 169, с. Кугуки, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489200:07:000:2122, цільове призначення - для індивідуального 

дачного будівництва. 

 

27. 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. 

 

28. 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 

 

(тридцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

28 травня 2020 року                      м. Корюківка                                   № 36-36/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Хотіївського   

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяву Бардакової Ганни Миколаївни про передачу 

безоплатно у власність земельних ділянок 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, 116, 118, 

121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Бардаковій Ганні Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Хотіївка), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Бардаковій Ганні Миколаївні безоплатно у власність 

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

7422489400:01:000:0002) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Хотіївка), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. 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. 

 

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 

 

(тридцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

28 травня 2020 року                      м. Корюківка                                  № 37-36/VІI 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

зі зміною цільового призначення  

 

 Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю 

«Племінне господарство «Бреч» та проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки зі зміною цільового призначення, враховуючи наявність 

погоджень, рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись статтями 17, 20, 

22, 33, 35, 184 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури 

відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення», статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється із земель «для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.)» в землі «для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (КВЦПЗ 13.01.)» 

в межах с. Бреч, вулиця Шкільна, 7Б, площею 0,0119 га, розроблений              

фізичною особою – підприємцем Корнем Олексієм Васильовичем. 

1.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки, яка перебуває у 

власності товариства з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство 

«Бреч», відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності від 10.04.2020 р., площею 0,0119 га, 

кадастровий номер 7422481500:01:000:0206 із земель «для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.)» в землі 



«для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (КВЦПЗ 

13.01.)». 

 

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 

 

 (тридцять шоста сесія сьомого скликання)  

 

 

28 травня 2020 року                     м. Корюківка                                    № 38-36/VIІ 

  

Про затвердження рішення 

виконавчого комітету міської ради,  

прийнятого у міжсесійний період 
 
 

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М., враховуючи рекомендації постійної 

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

культурного розвитку міста, керуючись ст.25, ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 
 

1.Затвердити рішення виконкому Корюківської міської ради № 170 від 21 

травня 2020 року «Про передачу продуктів харчування». 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                               Р. АХМЕДОВ 



  
 У К Р А Ї Н А                                                    

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                                                                                                      

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

28 травня 2020 року                         м. Корюківка                              № 39-36/VII 
 

Про звернення депутатів Корюківської міської ради до  

Міністерства розвитку громад та територій України,  

Комітету Верховної Ради України з питань організації  

державної влади, місцевого самоврядування,  

регіонального розвитку та містобудування,  

народних депутатів України Безгіна В.Ю. та Зуєва М.С.  

щодо формування районів Чернігівської області 

  

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

міська рада вирішила: 

1. Схвалити звернення депутатів Корюківської міської ради до Міністерства 

розвитку громад та територій України, Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування, народних депутатів України Безгіна В.Ю. та Зуєва М.С. щодо 

формування районів Чернігівської області, що додається.  

 

2. Рішення надіслати Міністерству розвитку громад та територій України, 

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, народним депутатам 

України Безгіну В.Ю. та Зуєву М.С. 

 

3. 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 



 

Міністерству розвитку громад та територій України,  

Комітету Верховної Ради України з питань організації  

державної влади, місцевого самоврядування,  

регіонального розвитку та містобудування,  

народному депутату України Безгіну В.Ю.  

народному депутату України Зуєву М.С. 

 

Звернення депутатів Корюківської міської ради  

щодо формування районів Чернігівської області 
 

 

Від імені Корюківської міської територіальної громади висловлюємо свою 

стурбованість стосовно питання формування районів Чернігівської області. 

 

Згідно з методичними рекомендаціями щодо критеріїв формування 

адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня, в 

Чернігівській області передбачається створення 4 (чотирьох) районів. Зокрема, 

Міністерство розвитку громад та територій України розглядає варіант утворення на 

півночі Чернігівської області району з назвою «Північний».  

Відповідно до методичних рекомендацій, адміністративним центром одиниці 

субрегіонального рівня (ОСР) має бути місто, яке забезпечує зону доступності в 

радіусі 60 кілометрів. За таким критерієм найбільш вдалим для «Північного» району 

Чернігівщини є формування центру в місті Корюківка. 

В зоні доступності міста Корюківка перебуватиме 122 тис. жителів, або 80% 

населення району. Проте, експерти та депутати профільного комітету ВРУ називають 

найбільш вдалим центром «Північного» району місто Новгород-Сіверський, в зоні 

якого всього 60 тис жителів, або 38% населення району. Також одним з аргументів 

вважається безпековий фактор, а саме – безпосередня близькість Новгород-

Сіверського до кордону з РФ, хоча це не передбачено методикою, але навіть у такому 

разі місто Корюківка знаходиться ближче до кордону з РФ на 11 км. (схема 

додається). 

Крім того, в місті Корюківка вже зосереджені регіональні представництва 

центральних органів виконавчої влади та установ медичної допомоги, зокрема: 

- 2 державний пожежно-рятувальний загін У ДСНС України у Чернігівській 

області, до складу якого входять пожежно-рятувальні загони Сновського, 

Корюківського, Семенівського, Новгород-Сіверського, Сосницького, Коропського та 

Менського районів; 

- Корюківський міськрайонний відділ Державної установи «Чернігівський 

обласний лабораторний центр МОЗ України», до складу якого, крім Корюківки, 

входять: Новгород-Сіверське, Коропське, Сосницьке та Семенівське районні 

відділення; 

- Корюківське міжрайонне управління водного господарства, яке обслуговує 

водні об’єкти Корюківського, Сновського та Семенівського районів; 

- Корюківський відділ медицини катастроф центру екстреної медичної допомоги 

та медицини катастроф, до якого, крім Корюківського, входять ще відділи 



Менського, Сновського, Сосницького, Коропського, Новгород-Сіверського та 

Семенівського районів; 

- Медико-соціальна експертна комісія на базі комунального некомерційного 

підприємства «Корюківська центральна районна лікарня Корюківської районної ради 

Чернігівської області», яка обслуговує жителів Корюківського, Менського, 

Семенівського, Сновського та Сосницького районів.  

Слід зазначити, що природні монополісти, які працюють в регіоні, визначили 

Корюківку північним регіональним центром своїх структурних підрозділів, у тому 

числі, через вдале логістичне розташування.  

Зокрема, Корюківське відділення регіональної газової компанії «Чернігівгаз» 

включає в себе Коропську, Новгород-Сіверську, Сосницьку, Семенівську, Сновську, 

Менську, Городнянську та Ріпкинську дільницю, а також дільниці селищ Любеч та 

Березна.  

Також відокремлений підрозділ Корюківський район електричних мереж 

акціонерного товариства «Чернігівобленерго» обслуговує електричні мережі 

Сновського, Корюківського, Семенівського, Менського, Новгород-Сіверського та 

Сосницького районів.  

За останні 10 років Корюківський район має найнижчі темпи скорочення 

населення серед районів півночі Чернігівщини. Наприклад (за даними Держстату), 

станом на лютий 2010 року в Корюківському районі проживало 28,9 тис чол., а у 

Новгород-Сіверському районі – 29,8 тис., станом на лютий 2020 року цей показник 

становить 25,4 та 25,2 тис. чол. відповідно. Місто Корюківка омолоджується, і за 

показником чисельності дітей (в розрахунку на душу населення) має найкращий 

показник в Чернігівській області. Переконані, що цей показник також слід врахувати 

при формуванні адміністративного устрою на десятиліття вперед.  

Корюківська міська рада не заперечує, що значна частина адміністративних та 

інших будівель буде задіяна для функціонування суб’єктів владних повноважень 

ОСР. Також на території Корюківської громади наявна інфраструктура для 

проведення багатолюдних конференцій, форумів, інших офіційних та просвітницьких 

заходів або прийому офіційних делегацій, а також  має на своїй території сучасні 

заклади здорового харчування та готелі класу «люкс». 

Необхідно відмітити, що міський бюджет Корюківської ОТГ – єдиний 

бездотаційний і самодостатній серед громад перспективного «Північного» району, 

що в свою чергу гарантує фінансування додаткових видатків, пов’язаних з 

виконанням функції адміністративного центру одиниці субрегіонального рівня.  

Просимо при визначенні центру ОСР врахувати вищезазначені аргументи та 

центром «Північного» району Чернігівської області визначити місто Корюківка. 

Сподіваємося на Вашу об’єктивну та виважену реакцію. 

 

Схвалено на пленарному засіданні  

тридцять шостої сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання  

28 травня 2020 року № 39-36/VII 

 

 

 



Народному депутату України  

Безгіну В.Ю.  

 

Звернення депутатів Корюківської міської ради  

щодо формування районів Чернігівської області 

 

Шановний Віталію Юрійовичу! 
 

Від імені Корюківської міської територіальної громади висловлюємо свою 

стурбованість стосовно питання формування районів Чернігівської області. 

 

Згідно з методичними рекомендаціями щодо критеріїв формування 

адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня, в 

Чернігівській області передбачається створення 4 (чотирьох) районів. Зокрема, 

Міністерство розвитку громад та територій України розглядає варіант утворення 

на півночі Чернігівської області району з назвою «Північний».  

Відповідно до методичних рекомендацій, адміністративним центром 

одиниці субрегіонального рівня (ОСР) має бути місто, яке забезпечує зону 

доступності в радіусі 60 кілометрів. За таким критерієм найбільш вдалим для 

«Північного» району Чернігівщини є формування центру в місті Корюківка. 

В зоні доступності міста Корюківка перебуватиме 122 тис. жителів, або 80% 

населення району. Проте, експерти та депутати профільного комітету ВРУ 

називають найбільш вдалим центром «Північного» району місто Новгород-

Сіверський, в зоні якого всього 60 тис жителів, або 38% населення району. Також 

одним з аргументів вважається безпековий фактор, а саме – безпосередня 

близькість Новгород-Сіверського до кордону з РФ, хоча це не передбачено 

методикою, але навіть у такому разі місто Корюківка знаходиться ближче до 

кордону з РФ на 11 км. (схема додається). 

Крім того, в місті Корюківка вже зосереджені регіональні представництва 

центральних органів виконавчої влади та установ медичної допомоги, зокрема: 

- 2 державний пожежно-рятувальний загін У ДСНС України у Чернігівській 

області, до складу якого входять пожежно-рятувальні загони Сновського, 

Корюківського, Семенівського, Новгород-Сіверського, Сосницького, Коропського 

та Менського районів; 

- Корюківський міськрайонний відділ Державної установи «Чернігівський 

обласний лабораторний центр МОЗ України», до складу якого, крім Корюківки, 

входять: Новгород-Сіверське, Коропське, Сосницьке та Семенівське районні 

відділення; 

- Корюківське міжрайонне управління водного господарства, яке обслуговує 

водні об’єкти Корюківського, Сновського та Семенівського районів; 

- Корюківський відділ медицини катастроф центру екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф, до якого, крім Корюківського, входять ще 

відділи Менського, Сновського, Сосницького, Коропського, Новгород-

Сіверського та Семенівського районів; 



- Медико-соціальна експертна комісія на базі комунального некомерційного 

підприємства «Корюківська центральна районна лікарня Корюківської районної 

ради Чернігівської області», яка обслуговує жителів Корюківського, Менського, 

Семенівського, Сновського та Сосницького районів.  

Слід зазначити, що природні монополісти, які працюють в регіоні, 

визначили Корюківку північним регіональним центром своїх структурних 

підрозділів, у тому числі, через вдале логістичне розташування.  

Зокрема, Корюківське відділення регіональної газової компанії 

«Чернігівгаз» включає в себе Коропську, Новгород-Сіверську, Сосницьку, 

Семенівську, Сновську, Менську, Городнянську та Ріпкинську дільницю, а також 

дільниці селищ Любеч та Березна.  

Також відокремлений підрозділ Корюківський район електричних мереж 

акціонерного товариства «Чернігівобленерго» обслуговує електричні мережі 

Сновського, Корюківського, Семенівського, Менського, Новгород-Сіверського та 

Сосницького районів.  

За останні 10 років Корюківський район має найнижчі темпи скорочення 

населення серед районів півночі Чернігівщини. Наприклад (за даними Держстату), 

станом на лютий 2010 року в Корюківському районі проживало 28,9 тис чол., а у 

Новгород-Сіверському районі – 29,8 тис., станом на лютий 2020 року цей 

показник становить 25,4 та 25,2 тис. чол. відповідно. Місто Корюківка 

омолоджується, і за показником чисельності дітей (в розрахунку на душу 

населення) має найкращий показник в Чернігівській області. Переконані, що цей 

показник також слід врахувати при формуванні адміністративного устрою на 

десятиліття вперед.  

Корюківська міська рада не заперечує, що значна частина адміністративних 

та інших будівель буде задіяна для функціонування суб’єктів владних 

повноважень ОСР. Також на території Корюківської громади наявна 

інфраструктура для проведення багатолюдних конференцій, форумів, інших 

офіційних та просвітницьких заходів або прийому офіційних делегацій, а також  

має на своїй території сучасні заклади здорового харчування та готелі класу 

«люкс». 

Необхідно відмітити, що міський бюджет Корюківської ОТГ – єдиний 

бездотаційний і самодостатній серед громад перспективного «Північного» району, 

що в свою чергу гарантує фінансування додаткових видатків, пов’язаних з 

виконанням функції адміністративного центру одиниці субрегіонального рівня.  

Просимо при визначенні центру ОСР врахувати вищезазначені аргументи та 

центром «Північного» району Чернігівської області визначити місто Корюківка. 

Сподіваємося на Вашу об’єктивну та виважену реакцію. 

 

Схвалено на пленарному засіданні  

тридцять шостої сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання  

28 травня 2020 року № 39-36/VII 

 



 

Народному депутату України  

Зуєву М.С. 

 

Звернення депутатів Корюківської міської ради  

щодо формування районів Чернігівської області 

 

Шановний Максиме Сергійовичу! 
 

Від імені Корюківської міської територіальної громади висловлюємо свою 

стурбованість стосовно питання формування районів Чернігівської області. 

 

Згідно з методичними рекомендаціями щодо критеріїв формування 

адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня, в 

Чернігівській області передбачається створення 4 (чотирьох) районів. Зокрема, 

Міністерство розвитку громад та територій України розглядає варіант утворення 

на півночі Чернігівської області району з назвою «Північний».  

Відповідно до методичних рекомендацій, адміністративним центром 

одиниці субрегіонального рівня (ОСР) має бути місто, яке забезпечує зону 

доступності в радіусі 60 кілометрів. За таким критерієм найбільш вдалим для 

«Північного» району Чернігівщини є формування центру в місті Корюківка. 

В зоні доступності міста Корюківка перебуватиме 122 тис. жителів, або 80% 

населення району. Проте, експерти та депутати профільного комітету ВРУ 

називають найбільш вдалим центром «Північного» району місто Новгород-

Сіверський, в зоні якого всього 60 тис жителів, або 38% населення району. Також 

одним з аргументів вважається безпековий фактор, а саме – безпосередня 

близькість Новгород-Сіверського до кордону з РФ, хоча це не передбачено 

методикою, але навіть у такому разі місто Корюківка знаходиться ближче до 

кордону з РФ на 11 км. (схема додається). 

Крім того, в місті Корюківка вже зосереджені регіональні представництва 

центральних органів виконавчої влади та установ медичної допомоги, зокрема: 

- 2 державний пожежно-рятувальний загін У ДСНС України у Чернігівській 

області, до складу якого входять пожежно-рятувальні загони Сновського, 

Корюківського, Семенівського, Новгород-Сіверського, Сосницького, Коропського 

та Менського районів; 

- Корюківський міськрайонний відділ Державної установи «Чернігівський 

обласний лабораторний центр МОЗ України», до складу якого, крім Корюківки, 

входять: Новгород-Сіверське, Коропське, Сосницьке та Семенівське районні 

відділення; 

- Корюківське міжрайонне управління водного господарства, яке обслуговує 

водні об’єкти Корюківського, Сновського та Семенівського районів; 

- Корюківський відділ медицини катастроф центру екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф, до якого, крім Корюківського, входять ще 

відділи Менського, Сновського, Сосницького, Коропського, Новгород-

Сіверського та Семенівського районів; 



- Медико-соціальна експертна комісія на базі комунального некомерційного 

підприємства «Корюківська центральна районна лікарня Корюківської районної 

ради Чернігівської області», яка обслуговує жителів Корюківського, Менського, 

Семенівського, Сновського та Сосницького районів.  

Слід зазначити, що природні монополісти, які працюють в регіоні, 

визначили Корюківку північним регіональним центром своїх структурних 

підрозділів, у тому числі, через вдале логістичне розташування.  

Зокрема, Корюківське відділення регіональної газової компанії 

«Чернігівгаз» включає в себе Коропську, Новгород-Сіверську, Сосницьку, 

Семенівську, Сновську, Менську, Городнянську та Ріпкинську дільницю, а також 

дільниці селищ Любеч та Березна.  

Також відокремлений підрозділ Корюківський район електричних мереж 

акціонерного товариства «Чернігівобленерго» обслуговує електричні мережі 

Сновського, Корюківського, Семенівського, Менського, Новгород-Сіверського та 

Сосницького районів.  

За останні 10 років Корюківський район має найнижчі темпи скорочення 

населення серед районів півночі Чернігівщини. Наприклад (за даними Держстату), 

станом на лютий 2010 року в Корюківському районі проживало 28,9 тис чол., а у 

Новгород-Сіверському районі – 29,8 тис., станом на лютий 2020 року цей 

показник становить 25,4 та 25,2 тис. чол. відповідно. Місто Корюківка 

омолоджується, і за показником чисельності дітей (в розрахунку на душу 

населення) має найкращий показник в Чернігівській області. Переконані, що цей 

показник також слід врахувати при формуванні адміністративного устрою на 

десятиліття вперед.  

Корюківська міська рада не заперечує, що значна частина адміністративних 

та інших будівель буде задіяна для функціонування суб’єктів владних 

повноважень ОСР. Також на території Корюківської громади наявна 

інфраструктура для проведення багатолюдних конференцій, форумів, інших 

офіційних та просвітницьких заходів або прийому офіційних делегацій, а також  

має на своїй території сучасні заклади здорового харчування та готелі класу 

«люкс». 

Необхідно відмітити, що міський бюджет Корюківської ОТГ – єдиний 

бездотаційний і самодостатній серед громад перспективного «Північного» району, 

що в свою чергу гарантує фінансування додаткових видатків, пов’язаних з 

виконанням функції адміністративного центру одиниці субрегіонального рівня.  

Просимо при визначенні центру ОСР врахувати вищезазначені аргументи та 

центром «Північного» району Чернігівської області визначити місто Корюківка. 

Сподіваємося на Вашу об’єктивну та виважену реакцію. 

 

Схвалено на пленарному засіданні  

тридцять шостої сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання  

28 травня 2020 року № 39-36/VII 

 



 
 У К Р А Ї Н А                                                    

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                                                                                                      

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

 

28 травня 2020 року                         м. Корюківка                              № 39-36/VII 
 

Про звернення депутатів Корюківської міської ради до  

Міністерства розвитку громад та територій України,  

Комітету Верховної Ради України з питань організації  

державної влади, місцевого самоврядування,  

регіонального розвитку та містобудування,  

народних депутатів України Безгіна В.Ю. та Зуєва М.С.  

щодо формування районів Чернігівської області 

  

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

міська рада вирішила: 

1. Схвалити звернення депутатів Корюківської міської ради до Міністерства 

розвитку громад та територій України, Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування, народних депутатів України Безгіна В.Ю. та Зуєва 

М.С. щодо формування районів Чернігівської області, що додається.  

 

2. Рішення надіслати Міністерству розвитку громад та територій України, 

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, 

народним депутатам України Безгіну В.Ю. та Зуєву М.С. 

 

3. 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 

  



Народному депутату України  

Зуєву М.С. 

 

Звернення депутатів Корюківської міської ради  

щодо формування районів Чернігівської області 

 

Шановний Максиме Сергійовичу! 
 

Від імені Корюківської міської територіальної громади висловлюємо свою 

стурбованість стосовно питання формування районів Чернігівської області. 

 

Згідно з методичними рекомендаціями щодо критеріїв формування 

адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня, в 

Чернігівській області передбачається створення 4 (чотирьох) районів. Зокрема, 

Міністерство розвитку громад та територій України розглядає варіант 

утворення на півночі Чернігівської області району з назвою «Північний».  

Відповідно до методичних рекомендацій, адміністративним центром 

одиниці субрегіонального рівня (ОСР) має бути місто, яке забезпечує зону 

доступності в радіусі 60 кілометрів. За таким критерієм найбільш вдалим для 

«Північного» району Чернігівщини є формування центру в місті Корюківка. 

В зоні доступності міста Корюківка перебуватиме 122 тис. жителів, або 

80% населення району. Проте, експерти та депутати профільного комітету ВРУ 

називають найбільш вдалим центром «Північного» району місто Новгород-

Сіверський, в зоні якого всього 60 тис жителів, або 38% населення району. 

Також одним з аргументів вважається безпековий фактор, а саме – безпосередня 

близькість Новгород-Сіверського до кордону з РФ, хоча це не передбачено 

методикою, але навіть у такому разі місто Корюківка знаходиться ближче до 

кордону з РФ на 11 км. (схема додається). 

Крім того, в місті Корюківка вже зосереджені регіональні представництва 

центральних органів виконавчої влади та установ медичної допомоги, зокрема: 

- 2 державний пожежно-рятувальний загін У ДСНС України у Чернігівській 

області, до складу якого входять пожежно-рятувальні загони Сновського, 

Корюківського, Семенівського, Новгород-Сіверського, Сосницького, 

Коропського та Менського районів; 

- Корюківський міськрайонний відділ Державної установи «Чернігівський 

обласний лабораторний центр МОЗ України», до складу якого, крім Корюківки, 

входять: Новгород-Сіверське, Коропське, Сосницьке та Семенівське районні 

відділення; 

- Корюківське міжрайонне управління водного господарства, яке 

обслуговує водні об’єкти Корюківського, Сновського та Семенівського районів; 

- Корюківський відділ медицини катастроф центру екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф, до якого, крім Корюківського, входять ще 

відділи Менського, Сновського, Сосницького, Коропського, Новгород-

Сіверського та Семенівського районів; 

- Медико-соціальна експертна комісія на базі комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня 



Корюківської районної ради Чернігівської області», яка обслуговує жителів 

Корюківського, Менського, Семенівського, Сновського та Сосницького районів.  

Слід зазначити, що природні монополісти, які працюють в регіоні, 

визначили Корюківку північним регіональним центром своїх структурних 

підрозділів, у тому числі, через вдале логістичне розташування.  

Зокрема, Корюківське відділення регіональної газової компанії 

«Чернігівгаз» включає в себе Коропську, Новгород-Сіверську, Сосницьку, 

Семенівську, Сновську, Менську, Городнянську та Ріпкинську дільницю, а 

також дільниці селищ Любеч та Березна.  

Також відокремлений підрозділ Корюківський район електричних мереж 

акціонерного товариства «Чернігівобленерго» обслуговує електричні мережі 

Сновського, Корюківського, Семенівського, Менського, Новгород-Сіверського 

та Сосницького районів.  

За останні 10 років Корюківський район має найнижчі темпи скорочення 

населення серед районів півночі Чернігівщини. Наприклад (за даними 

Держстату), станом на лютий 2010 року в Корюківському районі проживало 

28,9 тис чол., а у Новгород-Сіверському районі – 29,8 тис., станом на лютий 

2020 року цей показник становить 25,4 та 25,2 тис. чол. відповідно. Місто 

Корюківка омолоджується, і за показником чисельності дітей (в розрахунку на 

душу населення) має найкращий показник в Чернігівській області. Переконані, 

що цей показник також слід врахувати при формуванні адміністративного 

устрою на десятиліття вперед.  

Корюківська міська рада не заперечує, що значна частина 

адміністративних та інших будівель буде задіяна для функціонування суб’єктів 

владних повноважень ОСР. Також на території Корюківської громади наявна 

інфраструктура для проведення багатолюдних конференцій, форумів, інших 

офіційних та просвітницьких заходів або прийому офіційних делегацій, а також  

має на своїй території сучасні заклади здорового харчування та готелі класу 

«люкс». 

Необхідно відмітити, що міський бюджет Корюківської ОТГ – єдиний 

бездотаційний і самодостатній серед громад перспективного «Північного» 

району, що в свою чергу гарантує фінансування додаткових видатків, 

пов’язаних з виконанням функції адміністративного центру одиниці 

субрегіонального рівня.  

Просимо при визначенні центру ОСР врахувати вищезазначені аргументи 

та центром «Північного» району Чернігівської області визначити місто 

Корюківка. 

Сподіваємося на Вашу об’єктивну та виважену реакцію. 

 

Схвалено на пленарному засіданні  

тридцять шостої сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання  

28 травня 2020 року № 39-36/VII 



 


