
ПРОТОКОЛ 

спільного засідання постійних комісій міської ради 

з питань власності, бюджету, соціально- економічного 

та культурного розвитку міста, 

з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного  середовища та 

з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту 

 

04 лютого 2020 року               м.Корюківка 

  

 

Присутні:   Бабич Сергій Володимирович 

                      Василець Ніна Вікторівна 

                      Байдак Микола Богданович 

                      Карасьов Юрій Валентинович 

                      Плющ Анастасія Вікторівна 
 

                       Симончук Світлана Валентинівна 

              Солодка Наталія Юріївна 

                       Лашко Максим Борисович 

                       Тарасенко Василь Олексійович  

  Левченко Олександр Григорович 

                       Матюха Олексій Олегович 

                       Земляний Олег Васильович 

                       Левицький Олександр Сергійович 

                       Лисиця Артем Олександрович 

                       Плющ Анастасія Вікторівна 

 

Відсутні:        Лебех Віктор Миколайович 

      Чепа Валерій Віталійович                    

                         Сорока Ігор Миколайович  

                         Милейко  Сергій Олександрович 

                         Лещенко Світлана Віталіївна 

                         Ічанська Марина Сергіївна 

                         Кугук Ірина Іванівна 

                         Одноралов Едуард Леонідович 

    Шматок Геннадій Павлович 

                         Рачек Анатолій Євгенович 

                         Станіславський Максим Ігорович                  

 



Запрошені: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович, секретар міської ради Олійник 

Світлана Олександрівна, перший заступник  міського голови Савченко Олександр 

Миколайович, заступник  міського голови з питань діяльності  виконавчих органів 

ради Биков Олександр Миколайович, начальник   фінансового відділу міської ради 

Барсук Олена Іванівна, начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та 

туризму міської ради  Кукуюк Оксана Леонідівна, начальник юридичного відділу-

державний реєстратор міської ради Ващенко Іван Олександрович, начальник відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скиба Тетяна Віталіївна, 

начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту міської ради Наумчик Ірина 

Володимирівна, начальник відділу архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської міської ради-головний архітектор 

Єрмоленко Яна Сергіївна, начальник загального відділу міської ради Лимаренко 

Ніна Петрівна, провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

  

Відповідно до ст.93 Регламенту роботи Корюківської міської ради  сьомого 

скликання,  якщо одночасно проводиться спільне засідання двох постійних комісій і 

більше, головувати на засіданні може один із голів постійних комісій ( за 

домовленістю ) або один із  заступників голів комісій, або секретар ради за згодою 

депутатів. 

За пропозицією голови постійної комісії міської ради з питань власності, 

бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку міста Бабича Сергія 

Воодимировича вести спільне засідання доручено секретарю міської ради Олійник 

Світлані Олександрівні. Пропозиція Бабича С.В. підтримана одноголосно.  

 Головуючим на спільному засіданні постійних комісій Олійник Світланою 

Олександрівною запропоновано наступний порядок денний, а саме: 
 

Порядок денний: 

 

1.Про звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік.  

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

2.Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 17.12.2019 року «Про міський бюджет на 2020 рік».  

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

3.Про міські Програми. 

Інформує: начальник фінансового відділу  міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

4.Про орієнтовний план роботи міської ради на 2020 рік. 

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна.  

 



5.Про затвердження Порядку формування кадрового резерву у Корюківській міській 

раді. 

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна.  

 

6.Про внесення змін до деяких рішень Корюківської міської ради. 

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна.  

 

7.Про затвердження на посаду директора комунальної установи. 

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна.  

 

8.Про норматив та порядок відрахування частини прибутку підприємств міської 

комунальної власності. 

Інформує: секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна.  

 

9.Про прийняття об’єктів у міську комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна.  

 

10.Про передачу майна у спільну власність територіальних громад міста, селища та 

сіл Корюківського району. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна.  

 

11.Про передачу майна міської комунальної власності. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна.  

 

12.Про списання майна міської комунальної власності. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна.  

 

13.Про відміну деяких рішень Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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



Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

17.Про припинення права постійного користування земельною ділянкою. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

18. Про надання погодження на проведення земельних торгів за межами населених 

пунктів Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

19.Про прийняття земельних ділянок у комунальну власність. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

20.Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

21.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної  

ділянки . 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

22.Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

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

(земельної частки (паю)). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

23.Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

польовими дорогами. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 



24.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

  

25.Про надання земельної ділянки у постійне користування. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

26.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 

зміною цільового призначення. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

27.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

28.Про проведення земельних торгів у формі аукціону. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

29. Про надання дозволу на розроблення детального  плану території земельної 

ділянки, розташованої в м.Корюківка. 

Інформує: начальник відділу архітектури, містобудування та житлово - 

комунального господарства Корюківської міської ради - головний архітектор 

Єрмоленко Яна Сергіївна. 

 

30.Про приватизацію земельних ділянок на території Брецького старостинського 

округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

31.Про приватизацію земельних ділянок на території села Домашлин Корюківської 

міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

32.Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського старостинського 

округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 



33.Про приватизацію земельних ділянок. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

34.Про приватизацію земельних ділянок на території села Олександрівка 

Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

35.Про приватизацію земельних ділянок на території села Савинки Корюківської 

міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

36.Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського старостинського 

округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

37.Про приватизацію земельних ділянок на території Тютюнницького 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

38.Про приватизацію земельних ділянок на території Хотіївського старостинського 

округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

39.Про  приватизацію земельних ділянок на  території Наумівського старостинського 

округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

40. Про продовження приватизації. 

Інформує : начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

41.Про розгляд клопотань. 

Інформує: начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 



За пропозицією заступника голови постійної комісії міської ради з питань 

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

Миколи Богдановича  до порядку денного  включено  питання  42. Про звернення  

депутатів Корюківської міської ради до Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, щодо усунення проблемних питань, зумовлених 

змінами в оплаті послуг з постачання та розподілу природного газу. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

Вирішили: розглянути запропонований головуючим Олійник С.О. порядок денний 

роботи спільного засідання постійних комісій міської ради із внесеною пропозицією. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по першому питанню порядку денного «Про звіт про виконання міського 

бюджету за 2019 рік»  начальника   фінансового відділу міської ради Барсук Олену 

Іванівну, яка проінформувала присутніх про виконання міського бюджету за 2019 

рік, а саме:  за підсумками 2019 року до загального фонду міського бюджету 

надійшло власних доходів (без урахування трансфертів) 110,4 млн.грн., що складає 

96,4% до річного плану. В порівнянні з 2018 роком доходи міського бюджету зросли 

на 16,2 млн.грн., або на 17,2%. Зростання в обумовлене надходженням з 2019 року 

37% рентної плати з рубок головного користування (2,3 млн.грн.). Надходження 

податку на доходи фізичних осіб зросло на 8,5 млн.грн. Збільшення надходжень 

місцевих податків і зборів відбулось в основному в частині плати за землю – на 1,6 

млн.грн., єдиного податку – на 2,0 млн.грн., тощо.  

Невиконання відбулось по наступним податкам: 

- податок на доходи фізичних осіб – виконання  94,4% річного; 

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – виконання 65,3% 

річного плану; 

-  акцизний податок – виконання 92,8%  річного плану. 

За 2019 рік до спеціального фонду міського бюджету (без урахування 

трансфертів) надійшло доходів в сумі 12,1млн.грн.  

- Екологічний податок – 289,7тис.грн.; 

- Кошти від продажу комунального майна  – 1700,5тис.грн.; 

- Кошти від продажу земельних ділянок – 324,8тис.грн.; 

- Кошти пайової участі – 101,6тис.грн. 

- Цільові фонди – 223,4тис.грн. 

- Власні надходження – 9424,1тис.грн. 

На галузь «Освіта» спрямовано 66068,7 тис.грн., в тому числі по загальному 

фонду 68660,3 тис.грн., по спеціальному фонду 6186,1 тис.грн.  

За звітний період здійснено капітальних видатків за рахунок бюджету розвитку 

на суму 4290,7 тис.грн.  



 За рахунок власних надходжень до спеціального фонду видатки склали  1895,4 

тис.грн. 

З міського бюджету  спямовано на  підтримку некомерційному комунальному 

підприємству «Корюківський центр медико – санітарної допомоги» Корюківської 

районної ради  611,34 тис.грн.  

На видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню  з міського 

бюджету  спрямовано 7845,2 тис.грн.  

На  фінансову підтримку районної ради ветеранів (проведення заходів) у 2019 

році спрямовано 120,0тис.грн. 

На фінансування Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради 

виділено 7476,9 тис.грн.  

На надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян відповідно 

до програми «Соціальний захист окремих категорій населення» виділено                      

248,3 тис.грн.   

На надання матеріальної допомоги відповідно до «Програми модернізації 

цілісного майнового комплексу по теплопостачанню в м.Корюківка» виділено               

39,0 тис.грн. 

Загальний обсяг фінансування на галузь «Культура і мистецтво» склав              

6537,8 тис.грн., в тому числі загальний фонд 6271,6 тис.грн., спеціальний фонд 266,2 

тис.грн.  

На утримання установ і здійснення заходів з фізичної культури і спорту за 

звітний період із загального фонду використано 1402,1 тис.грн,. 

На фінансування житлово-комунального господарства спрямовано 17824,9 

тис.грн., в т.ч. за рахунок загального 11707,2 тис.грн і спеціального фонду 6117,7 

тис.грн.  

На підтримку 4 ОСББ виділено 106,8 тис.грн. 

 

Видатки на водопровідно – каналізаційне господарство профінансовано в сумі 

759,9 тис.грн.  (придбано труби та проведено ремонт водопроводу)  

На підтримку комунальних підприємств міської ради (Корюківська ЖЕК 

(681,3тис.грн.), КП «Корюківкаводоканал» (430,0), КП «Убідське» (1923,1), КП 

«Благоустрій» (3091,1) спрямовано 6125,5тис.грн., коштів загального фонду. 

Загальний обсяг видатків спрямованих на економічну діяльність склав             

36864,9 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів загального фонду – 9042,1 тис.грн. 

та спеціального фонду – 27822,7 тис.грн. 

        З державного бюджету надійшли субвенції: 

 - на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад –               

4398,7 тис.грн.; 



  - освітня субвенція  – 31352,9 тис.грн.; 

 - медична субвенція – у сумі  11624,7 тис.грн.; 

  - на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих 

територій – у сумі 79,0 тис.грн.; 

З обласного бюджету надійшли: 

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров`я - 3940,0 тис.грн.; 

- субвенція за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився на початок 

бюджетного періоду - 511,45 тис.грн.; 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами - 131,2 тис.грн. 

- субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» - 359,151тис.грн. 

- інша субвенція на виконання доручень виборців депутатами обласної ради в сумі 

51,0 тис.грн.; 

З районного бюджету надійшли інші субвенції: 

- на відшкодування витрат по підвозу дітей із с. Домашлин до Корюківської 

ЗОШ І-ІІІст. № 1 та із с. Рибинськ до Сядринської ЗОШ І-ІІІст в сумі 102,3 тис.грн.; 

- на утримання Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради 

(дольова участь) в сумі 1602,5 тис.грн.; 

З бюджету Холминської ОТГ надійшла інша субвенція в сумі 40,0 тис.грн. на 

утримання Холминської філії Корюківської школи мистецтв ім.О.С.Корнієвського 

(при запланованих 140,0тис.грн.); 

З Олександрівського, Охрамієвицького, Рибинського та Савинківського 

сільських бюджетів інші субвенції на утримання фахівців із соціальної роботи 

Центру надання соціальних послуг в сумі 156,9 тис.грн. 

З міського бюджету були перераховані наступні трансферти: 

- державному бюджету – реверсна дотація в сумі 3304,3 тис.грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально – економічного та культурного розвитку регіонів в сумі 299,7 тис.грн.  

-  обласному бюджету – інша субвенція в сумі 521,4тис.грн.,  

- районному бюджету: 

  медична субвенція в сумі 11624,7 тис.грн.; 

    інші субвенціі в сумі 9224,5 тис.грн. на утримання об’єктів, що знаходяться 

на території Корюківської громади ; 



   Олександрівському сільському бюджету - інша субвенція в сумі                          

100,0 тис.грн. на відшкодування вартості утримання дітей Забарівського 

старостинського округу, які відвідують Олександрівський ДНЗ. 

Слухали:секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну,яка  проінформувала  

присутніх про розпорядження міського голови, видані з 07 грудня 2019 року по 06 

лютого 2020 року, які пропонується затвердити. Зазначені розпорядження викладені 

у  додатках 2 та 3 до даного проєкту рішення. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 

року «Про міський бюджет на 2020 рік»»  начальника   фінансового відділу міської 

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

пропонується внести  до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 17 грудня 2019 року «Про міський бюджет на 2020 рік». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по третьому питанню порядку денного «Про міські Програми»  начальника 

фінансового відділу міської ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала 

присутніх про зміни, які запропоновано внести до Комплексної Програми 

профілактики правопорушень на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням двадцятої 

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

затвердження міських Програм», а також про Програму фінансової підтримки 9 

державної пожежно-рятувальної частини (м.Корюківка) 2 державного пожежно-

рятувального загону Управління ДСНС України у Чернігівській області на 

покращення матеріально-технічного стану в 2020-2022 роках . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по четвертому питанню порядку денного «Про орієнтовний план роботи 

міської ради на 2020 рік» секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну, яка 

проінформувала присутніх про  орієнтовний план роботи міської ради на 2020 рік. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 



Слухали: по п’ятому питанню порядку денного «Про затвердження Порядку 

формування кадрового резерву у Корюківській міській раді» секретаря міської ради 

Олійник Світлану Олександрівну, яка проінформувала присутніх про Порядок 

формування кадрового резерву у Корюківській міській раді , який  розроблений з 

метою зміцнення кадрового потенціалу міської ради, підвищення його професійного 

рівня, залучення молоді до процесів державного управління. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

рішень Корюківської міської ради» секретаря міської ради Олійник Світлану 

Олександрівну, яка проінформувала присутніх про зміни, які пропонується внести 

до деяких рішень міської ради. У зв’язку з кадровими змінами внесені зміни до 

рішення четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 22 лютого 

2017 року «Про затвердження персонального складу виконавчого комітету міської 

ради», до рішення восьмої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

26.08.2016 р. «Про затвердження Положення про тендерний комітет Корюківської 

міської ради», до рішення двадцять шостої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 29.08.2019 року №12-26/VІI «Про створення  комісії з визначення та 

відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», а також  до рішення 
двадцять сьомої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 18.10.2019 

року № 7-27/VІI «Про встановлення викупної ціни земельних ділянок, інших об’єктів 

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

фізичних осіб для суспільних потреб», до рішення тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року № 7-31/VІI «Про 

прийняття майна у міську комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сьомому питанню порядку денного «Про затвердження на посаду 

директора комунальної установи» секретаря міської ради Олійник Світлану 

Олександрівну, яка проінформувала присутніх про Онищука Володимира 

Леонідовича, кандидатуру  якого  пропонується затвердити  на посаду директора 

Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради з              

08 січня 2020 року. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 



Слухали: по восьмому питанню порядку денного «Про норматив та порядок 

відрахування частини прибутку підприємств міської комунальної власності» 

секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну, яка проінформувала 

присутніх про те, що  пропонується  встановити  у 2020 році  норматив відрахування 

частини прибутку підприємств міської комунальної власності, що сплачують до  

міського бюджету  на рівні  5% від чистого прибутку (доходу) цих підприємств.  
Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 
Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дев’ятому питанню порядку денного «Про прийняття об’єктів у міську 

комунальну власність Корюківської міської територіальної громади» провідного 

спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Долбіну 

Людмилу Михайлівну, яка проінформувала присутніх про об’єкти, а саме : 

Амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Бородавка, 2А,                            

с. Наумівка, Корюківського району Чернігівської області  та місцеву станцію 

перекачки стічних вод,  розташовану за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, с. Сядрине, вул. Заводська, які  пропонується прийняти у 

міську комунальну власність Корюківської міської територіальної громади . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 
Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по десятому питанню порядку денного «Про передачу майна у спільну 

власність територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського району» 

провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка проінформувала присутніх про безоплатну 

передачу із міської комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади у спільну власність територіальних громад міста, селища та сіл 

Корюківського району майна, яке зазначено у  додатку до  цього  проєкту рішення. 

Передачу майна буде здійснено після прийняття відповідного рішення 

Корюківською районною радою. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 
Голосували: «за» одноголосно.  

Слухали: по одинадцятому питанню порядку денного «Про передачу майна міської 

комунальної власності» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка 

проінформувала присутніх про передачу з балансу Корюківської міської ради на 

баланс Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської 

ради матеріальних цінностей, що зазначені у додатку до  цього рішення. 



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дванадцятому питанню порядку денного «Про списання майна міської 

комунальної власності» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка 

проінформувала присутніх про будинок вчителя, що розміщений за адресою:                  

вул. Гагаріна, 109, с. Забарівка, Корюківського району, 1932 року введення в 

експлуатацію, який  підлягає  списанню з балансу Корюківської міської ради . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тринадцятому питанню порядку денного «Про відміну деяких рішень 

Корюківської міської ради» начальника відділу земельних ресурсів та комунального 

майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про  

заяву Овчиннікова Олега Володимировича, який просить відмінити п. 4 рішення 

двадцять шостої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 29.08.2019 р. 

«Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою» у частині надання  йому 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення для подальшої передачі 

її безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

деяких рішень міської ради із земельних питань» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка 

проінформувала присутніх про  зміни, які  пропонується внести до деяких рішень   

міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по п’ятнадцятому питанню порядку денного «Про розірвання та 

поновлення договорів оренди (суборенди) землі» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка 

проінформувала присутніх про звернення фізичних та юридичних осіб, які  мають 

намір  розірвати  або поновити  договори  оренди землі.  



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по шістнадцятому питанню порядку денного «Про надання земельних 

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

комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про звернення фізичних та юридичних осіб, які мають наміри  оформити 

право користування земельними ділянками відповідно до договорів оренди землі.  

 Пропонується передати Товариству з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ 

АГРО ЕКСПОРТ» в оренду земельні ділянки площею 7,0000 га, 0,1332 га та 1,0000 

га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 49 років 

та встановити річну орендну плату за користування земельними ділянками в розмірі 

10 (десять) % (відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  

Також пропонується надати дозвіл Галушці Ірині Олександрівні на зміну 

суборендаря на земельну ділянку загальною площею 3,0000 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) 

по вул. Мирна, 9, с.Тельне, Корюківського району Чернігівської області та 

використовується відповідно до договору оренди землі від 27.06.2014 року із ФГ 

«Урожай СЛ» на ПСП «Червоний Маяк» у зв’язку продажем нерухомого майна. 

Цільове використання земельної ділянки – для ведення фермерського господарства. 

Пропонується передати приватному підприємству «Валентина» в оренду 

земельну ділянку загальною площею 0,2100 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості терміном на 49 років. та встановити річну 

орендну плату за користування земельною ділянкою в розмірі 6 (шість) % (відсотків) 

від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сімнадцятому питанню порядку денного «Про припинення права 

постійного користування земельною ділянкою» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка 

проінформувала присутніх про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою площею 0,1338 га , розташованої за адресою: вул. Шевченка, 

87, м. Корюківка, яка використовувалась Корюківською житлово-експлуатаційною 

конторою, у зв’язку з передачею нерухомого майна. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 



Слухали: по вісімнадцятому питанню порядку денного «Про надання погодження на 

проведення земельних торгів за межами населених пунктів Корюківської міської 

ради» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання ДП 

«Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» стосовно 

погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення державної власності, яку планується за 

результатами земельних торгів передати в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Олександрівської сільської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дев’ятнадцятому питанню порядку денного «Про прийняття земельних 

ділянок у комунальну власність» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про наказ Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області 

від 24.01.2020 року № 25-1373/14-20-сг «Про передачу земельних ділянок державної 

власності у комунальну власність», акт прийому-передачі земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення із державної у комунальну власність. А  також 

про необхідність подальшої  зареєстрацію права комунальної власності на земельні 

ділянки, за територіальною громадою в особі Корюківської міської ради згідно вимог 

чинного законодавства. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцятому питанню порядку денного «Про дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

комунальної власності площею 7,3372 га, яка розташована за межами населеного 

пункту Корюківської міської ради . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 
Слухали: по двадцять першому питанню порядку денного «Про надання дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки » начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 

яка проінформувала присутніх про клопотання ТОВ «Будівельник» щодо дозволу на 



проведення експертної грошової оцінки орендованої земельної ділянки для 

подальшого придбання її у власність по вул. Садова, 2-а/2, м. Корюківка. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять другому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

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

Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про заяви фізичних та 

юридичних осіб щодо дозволу на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) земельної частки (паю). 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять третьому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

дорогами» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання СФГ 

«Бджола» , фермерського господарства «Чепа» , ВСК «імені Горького» , ТОВ «КУАК 

«Фанда» ,щодо надання дозволів на виготовлення технічної документації із 

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

земельні ділянки під польовими дорогами. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять четвертому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» начальника відділу земельних ресурсів 

та комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про заяви фізичних та юридичних осіб щодо  надання дозволу на 

виготовлення  документації із землеустрою. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

ділянки у постійне користування» начальника відділу земельних ресурсів та 



комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про клопотання районного комунального спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс», релігійної громади помісної 

церкви християн віри євангельської України Чернігівської області Корюківського 

району с. Сядрине щодо передачі у постійне користування земельних ділянок . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять шостому питанню порядку денного «Про затвердження 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового 

призначення» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання 

товариства з обмеженою відповідальністю «Корфад» та проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять сьомому питанню порядку денного «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж 

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

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про заяви громадян щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять восьмому питанню порядку денного «Про проведення 

земельних торгів у формі аукціону» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, які планується за 

результатами земельних торгів передати в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Корюківської міської ради (за 

межами населених пунктів) Корюківського району Чернігівської області згідно 

Додатку 1. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  



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

розроблення детального  плану території земельної ділянки, розташованої в 

м.Корюківка» начальника відділу архітектури, містобудування та житлово - 

комунального господарства Корюківської міської ради - головного архітектора 

Єрмоленко Яну Сергіївну, яка проінформувала присутніх щодо надання дозволу на 

виготовлення детального плану території на розі вул. Шевченка та вул. Бульварної  

м. Корюківка Чернігівської обл. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцятому питанню порядку денного «Про приватизацію земельних 

ділянок на території Брецького старостинського округу» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 

яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб щодо передачі у 

приватну власність земельних ділянок для різних потреб на території Брецького 

старостинського округу.  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять першому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території села Домашлин Корюківської міської ради» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб 

щодо передачі у приватну власність земельних ділянок для різних потреб на 

території села Домашлин Корюківської міської ради . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять другому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Забарівського старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб щодо 

передачі у приватну власність земельних ділянок для різних потреб на території 

Забарівського старостинського округу . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

 



Слухали: по тридцять третьому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 

клопотання фізичних осіб щодо передачі у приватну власність земельних ділянок для 

різних потреб на території міста Корюківка . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять четвертому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території села Олександрівка Корюківської міської ради» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб 

щодо передачі у приватну власність земельних ділянок для різних потреб на 

території села Олександрівка Корюківської міської ради . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять п’ятому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території села Савинки Корюківської міської ради» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб щодо 

передачі у приватну власність земельних ділянок для різних потреб на території села 

Савинки Корюківської міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять шостому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Сядринського старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб щодо 

передачі у приватну власність земельних ділянок для різних потреб на території 

Сядринського старостинського округу. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять сьомому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Тютюнницького старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу 



Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб 

щодо передачі у приватну власність земельних ділянок для різних потреб на 

території Тютюнницького старостинського округу. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять восьмому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Хотіївського старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб щодо 

передачі у приватну власність земельних ділянок для різних потреб на території 

Хотіївського старостинського округу. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять дев’ятому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на  території Наумівського старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб щодо 

передачі у приватну власність земельних ділянок для різних потреб на території 

Наумівського старостинського округу. 

Виступили:  голова  постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища Плющ Анастасія Вікторівна, яка 

запропонувала питання про приватизацію земельних ділянок на території 

Наумівського старостинського округу розглянути по кожному заявникові окремо 

(підготувати на розгляд сесії окремо проєкти рішень ). 

Вирішили:  підтримати запропоновану пропозицію Плющ А.В та підготовлені  

проєкти рішень окремо по кожному заявникові подати на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сороковому питанню порядку денного «Про продовження приватизації» 

начальника юридичного відділу-державного реєстратора міської ради Ващенка Івана 

Олександровича, який проінформував присутніх про необхідність продовжити 

приватизацію об’єкту малої приватизації, що підлягав приватизації у 2019 році 

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

скликання від 19 липня 2019 року №6-25/VII «Про включення нового об’єкту до 

Переліку об’єктів, які підлягають приватизації у 2019 році» . 

 



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок першому питанню порядку денного «Про розгляд клопотань» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про заяви Маркело Тетяни 

Василівни, Коваля Євгенія Володимировича, Федоренко Катерини Яківни, 

Федоренко Наталії Миколаївни, Железняк Олени Іванівни, Віречка Владислава 

Миколайовича, Чечила Михайла Єгоровича, Корінь Михайла Андрійовича, Сотника 

Олександра Олександровича, Овчинникової Галини Миколаївни, Наумчик Оксани 

Леонідівни, Збиренка Сергія Вікторовича, Петренка Василя Васильовича, 

Мірошниченка Валерія Анатолійовича, Васюка Володимира Олександровича, Кобця 

Олексія Івановича, Давидової Інни Миколаївни, Кулик Олександри Григорівни, 

Новицького Михайла Володимировича, Заяць Ірини Олексіївни, Софієнко Наталії 

Валентинівни, Лисенка Олександра Олеговича, Бочковського Олександра 

Сергійовича, Лагодного Андрія Володимировича, Осипенка Валентина 

Михайловича, Осипенко Софії Григорівни, Вихор Любові Леонідівни, Вихор Наталії 

Миколаївні, Вихор Наталії Миколаївни, яка діє в інтересах малолітньої дитини 

Вихор Еліни Валентинівни, Вихор Наталії Миколаївни, яка діє в інтересах 

малолітньої дитини Вихора Нікіти Валентиновича. 

 

1.У своїх заявах громадяни: Маркело Т.В., Коваль Є.В., Федоренко К.Я., 

Федоренко Н.М., Железняк О.І., Віречко В.М., Чечило М.Є., Корінь  М.А.,                 

Сотник О.О., Овчинникова Г.М.  просять внести зміни до рішень міської ради в 

частині заміни кадастрового номера земельної ділянки, за рахунок якої планується 

даним громадянам відведення землі для подальшої передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства за межами села Наумівка. 

  

2.У своїй заяві громадянин Кобець О.І. просить надати дозвіл на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної безоплатно у власність для ведення 

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

земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності з 

кадастровим номером 7422410100:04:000:1495. 

Зазначена  земельна ділянка підлягає проведенню інвентаризації. 

Міською радою відповідно до рішення тридцять третьої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 06 лютого 2020 року «Про дозвіл на 

виготовлення  технічної документації із  землеустрою щодо інвентаризації земель» 

виконуються роботи по розробленню технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності площею 7,3372 га, 

кадастровий номер 7422410100:04:000:1495, яка розташована за межами населеного 

пункту Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області. 



3.У своїй заяві громадянин Васюк В.О. просить надати дозвіл на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної безоплатно у власність для ведення 

особистого селянського господарства площею орієнтовно 1,0 га відповідно в межах 

селі Хотіївка. 

Відповідно до пункту 6 статті 118 Земельного кодексу України громадяни, 

зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель 

державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, 

ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної 

ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів 

у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідного органу 

виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні 

ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, 

визначених статтею 122 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються цільове 

призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки. 

 До клопотання Васюком В.О. не додано графічні матеріали на яких зазначено 

бажане місце розташування земельної ділянки, що суперечить вимогам п. 6 ст. 118 

ЗКУ. 

 Також відповідно до даних міжрайонного управління у Корюківському та 

Сновському районах головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області 

на ім’я  заявника видавався державний акт на право власності на земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства на території Савинківської 

сільської ради. 

Відповідно до пункту 4 статті 116 Земельного кодексу України передача 

земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим 

Кодексом, провадиться один раз по кожному виду використання. 

4.У своїй заяві громадянин Збиренко С.В. просить надати дозвіл на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею орієнтовно            

0,40 га в межах села Олександрівка. 

 Згідно наданих картографічних матеріалів бажана земельна ділянка 

розташована за межами села Олександрівка. 

Відповідно до статей 12, 122 Земельного кодексу України сільські, селищні, 

міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель 

комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб. 

5.У своїй заяві громадянин Петренко В.В. просить погодити дозвіл на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної безоплатно у 



власність для ведення особистого селянського господарства площею орієнтовно 2,0 

га на території Олександрівської сільської ради. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018р.               

№ 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад» 

Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру доручено забезпечити 

здійснення до передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення державної власності під час передачі в 

користування (виключно шляхом проведення аукціонів) або у власність за 

погодженням з об’єднаними територіальними громадами. 

6.У своїй заяві громадянин Мірошниченко В.А. просить надати дозвіл на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою передачею безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею орієнтовно 0,25 га та для садівництва 

орієнтовною площею 0,10 га по вул. Молодіжна, 21, с. Олександрівка. 

Відповідно до пункту 6 статті 118 Земельного кодексу України громадяни, 

зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель 

державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, 

ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної 

ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів 

у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідного органу 

виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні 

ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, 

визначених статтею 122 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються цільове 

призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки. 

До клопотання Мірошниченком В.А не додано графічні матеріали на яких 

зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, що суперечить вимогам п. 

6 ст. 118 ЗКУ. 

7.У своїй заяві громадянка Наумчик О.Л. просить надати розірвати договір 

оренди землі від 20.07.2010 року на земельну ділянку площею 0,0036 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шевченка, 56/3, м. Корюківка у зв’язку з припиненням 

підприємницької діяльності. 

 Члени комісії вважають що наразі недоцільно розривати укладений договір 

оренди землі. Додатково зазначимо, що договір оренди землі може бути розірвано за 

згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково 



розірвано за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору 

оренди землі в односторонньому порядку не допускається.  

8.У своїй заяві громадянка Давидова І.М. просить надати дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної для подальшої передачі у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) площею орієнтовно 0,25 га в межах с. Бреч по вул. 

Петра Лісового, 17 Корюківського району Чернігівської області. 

Відповідно до розробленої та затвердженої, згідно чинного законодавства, 

містобудівної документації «Генеральний план та план зонування території (зонінг) 

с. Бреч Чернігівської області» визначена Вами земельна ділянка розташована в зоні 

садибної забудови. За діючим Генеральним планом села визначена земельна ділянка 

розташована в санітарно – захисній зоні автомобільної дороги. 

9.У своїх заявах громадяни Кулик О.Г., Новицький М.В., Заяць І.О. просять 

надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд площею орієнтовно по 0,10 га в адміністративних 

межах Корюківської міської ради по вул. Незалежності, в м. Корюківка. 

Відповідно до розробленої та затвердженої, згідно чинного законодавства, 

містобудівної документації «Генеральний план м. Корюківка Чернігівської області» 

визначена Вами земельна ділянка розташована в зоні садибної забудови 

перспективній. На райони перспективної забудови в обов’язковому порядку 

виконуються детальні плани території. На сьогоднішній день на дану території 

детальний план розробляється. 

10.У своїх заявах громадяни Осипенко С.Г., Осипенко В.М., Софієнко Н.В.,  

просять надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

площею орієнтовно 2,0 га за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1311. 

 Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018р.             

№ 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад» 

дана земельна ділянка сільськогосподарського призначення сформована, але не 

передана у комунальну власність територіальної громади. 

Відповідно до статей 12, 122 Земельного кодексу України сільські, селищні, 

міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель 

комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб. 

11.У своїй заяві громадянин Бочковський О.С. просить надати дозвіл на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної безоплатно у 



власність для ведення особистого селянського господарства площею орієнтовно            

2,0 га за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 7422482000:06:002:0092. 

 Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018р.          

№ 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад» 

дана земельна ділянка сільськогосподарського призначення сформована, але не 

передана у комунальну власність територіальної громади. 

Відповідно до статей 12, 122 Земельного кодексу України сільські, селищні, 

міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель 

комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб. 

12.У своїй заяві громадянин Лисенко О.О. просить надати дозвіл на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею орієнтовно 0,25 га за рахунок земельної ділянки з 

кадастровим номером 7422482000:06:002:0092. 

 Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018р.               

№ 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад» 

дана земельна ділянка сільськогосподарського призначення сформована, але не 

передана у комунальну власність територіальної громади. 

Відповідно до статей 12, 122 Земельного кодексу України сільські, селищні, 

міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель 

комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб. 

13.У своїх заявах громадяни Вихор Л.Л., Вихор Н.М. просять надати дозвіл на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею орієнтовно по 

2,0 га за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 7422480500:04:000:0857. 

 Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018р.              

№ 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад» 

дана земельна ділянка сільськогосподарського призначення сформована, але не 

передана у комунальну власність територіальної громади. 

Відповідно до статей 12, 122 Земельного кодексу України сільські, селищні, 

міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель 

комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб. 

14.У своїй заяві громадянин Лагодний А.В. просить надати дозвіл на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 



будівель і споруд (присадибна ділянка) площею орієнтовно 0,10 га в                       м. 

Корюківка, вул. Лермонтова, 12. 

Відповідно до розробленої та затвердженої, згідно чинного законодавства, 

містобудівної документації «Генеральний план м. Корюківка Чернігівської області» 

визначена Вами земельна ділянка розташована в зоні садибної забудови. За діючим 

Генеральним планом міста до даної земельної ділянки не передбачено проїзд та не 

заплановано прокладення інженерних мереж. 

15.У своїй заяві громадянин Дубик М.І.. просить надати згоду на виготовлення 

технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) яка використовується згідно державного акту на право 

постійного користування землею. 

Депутатами розглянуто заяву та додані матеріали щодо надання згоди на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

селянського (фермерського) господарства, яка знаходиться на території  

Корюківського району Чернігівської області та використовується згідно державного 

акту на право постійного користування землею і на підставі ґрунтовного аналізу 

нормативно-правових актів депутатами була внесена та підтримана пропозиція 

виключити з розгляду дане питання, так як таке, що виходить за межі повноважень 

Корюківської міської ради. 

Вирішили: керуючись вищевикладеним 

1.У задоволенні заяв громадян Маркело Т.В., Коваль Є.В., Федоренко К.Я., 

Федоренко Н.М., Железняк О.І., Віречко В.М., Чечило М.Є., Корінь  М.А., Сотник 

О.О., Овчинникова Г.М. щодо внесення змін до рішень міської ради в частині заміни 

кадастрового номера земельної ділянки, за рахунок якої планується даним 

громадянам відведення землі для подальшої передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства за межами села Наумівка – відмовити. 

 

2. У задоволенні заяви Кобець О.І. просить надати дозвіл на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної безоплатно у власність для ведення 

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

земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності з 

кадастровим номером 7422410100:04:000:1495 – відмовити у зв’язку з проведенням 

інвентаризації. 

3. У задоволенні заяви громадянина Васюка В.О. щодо надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею орієнтовно            

1,0 га відповідно в межах селі Хотіївка – відмовити у зв’язку з відсутністю графічних 

матеріалів на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, що 

суперечить вимогам п. 6 ст. 118 ЗКУ. 



4. У задоволенні заяви громадянина Збиренко С.В. щодо надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею орієнтовно            

0,40 га в межах села Олександрівка - відмовити.  

5. У задоволенні заяви громадянина Петренка В.В. щодо надання погодження 

на дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства площею 

орієнтовно 2,0 га на території Олександрівської сільської ради - відмовити. 

6. У задоволенні заяви громадянина Мірошниченка В.А. щодо надання дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою передачею безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею орієнтовно 0,25 га та для садівництва 

орієнтовною площею 0,10 га по вул. Молодіжна, 21, с. Олександрівка - відмовити. 

7. У задоволенні заяви громадянки Наумчик О.Л. щодо розірвання договір 

оренди землі від 20.07.2010 року на земельну ділянку площею 0,0036 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шевченка, 56/3, м. Корюківка у зв’язку з припиненням 

підприємницької діяльності - відмовити. 

8. У задоволенні заяви громадян Давидова І.М. просить надати дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної для подальшої передачі у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею орієнтовно 0,25 га в межах с. Бреч 

по вул. Петра Лісового, 17 Корюківського району Чернігівської області - відмовити. 

9. У задоволенні заяв громадян Кулик О.Г., Новицького М.В., Заяць І.О. щодо 

надання дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд площею орієнтовно по 0,10 га в адміністративних 

межах Корюківської міської ради по вул. Незалежності, в м. Корюківка - відмовити. 

10. У задоволенні заяв громадян Осипенко С.Г., Осипенко В.М., Софієнко Н.В., 

щодо надання дозволів на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

площею орієнтовно 2,0 га за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1311 - відмовити. 

11. У задоволенні заяви громадянина Бочковського О.С. щодо надання дозвіл 

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею орієнтовно 2,0 

га за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 7422482000:06:002:0092 - 

відмовити. 



12.У задоволені заяви громадянина Лисенка О.О. просить надати дозвіл на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею орієнтовно 0,25 га за рахунок земельної ділянки з 

кадастровим номером 7422482000:06:002:0092 - відмовити. 

13. У задоволені заяв громадян Вихор Л.Л., Вихор Н.М. просять надати дозвіл 

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею орієнтовно по 

2,0 га за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 7422480500:04:000:0857 

- відмовити. 

14.У задоволені заяви громадянина Лагодного А.В. щодо надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею орієнтовно 0,10 га в м. Корюківка, 

вул. Лермонтова, 12 - відмовити. 

15.У задоволені заяви громадянина Дубика М.І. щодо надання згоду на 

виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) яка використовується згідно державного 

акту на право постійного користування землею - відмовити. 

           16.Питання на розгляд сесії міської ради не виносити. 

 Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок другому питанню порядку денного «Про звернення депутатів 

Корюківської міської ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, щодо усунення проблемних питань, зумовлених змінами в 

оплаті послуг з постачання та розподілу природного газу» комісією напрацьовано 

текст звернення, що додається та запропоновано дане питання включити до порядку 

денного сесії ради.  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

 

Головуючий на  спільному засіданні  

постійних комісій міської ради  

(секретар міської ради)                  С. ОЛІЙНИК 

 


