
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 

 

07 липня 2020 року               м.Корюківка 

 

Присутні:    
                      Василець Ніна Вікторівна 

                      Байдак Микола Богданович 

                      Кугук Ірина Іванівна 

                      Одноралов Едуард Леонідович 

                      Рачек Анатолій Євгенович 

                      Солодка Наталія Юріївна 

                      Тарасенко Василь Олексійович 

                      Плющ Анастасія Вікторівна 
 

              Лашко Максим Борисович 

                       Левченко Олександр Григорович 

                       Лебех Віктор Миколайович 

                       Лещенко Світлана Віталіївна 

                       Станіславський Максим Ігорович 

                       Земляний Олег Васильович 

  Шматок Геннадій Павлович 

 

Відсутні:        Бабич Сергій Володимирович 

    Левицький Олександр Сергійович 

                         Матюха Олексій Олегович 

      Чепа Валерій Віталійович                    

                         Сорока Ігор Миколайович 

                         Симончук Світлана Валентинівна 

                         Милейко Сергій Олександрович 

                         Ічанська Марина Сергіївна 

                         Карасьов Юрій Валентинович 

                         Лисиця Артем Олександрович 

                         Милейко  Сергій Олександрович 

 



Запрошені: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович, секретар міської ради 

Олійник Світлана Олександрівна, перший заступник міського голови Савченко 

Олександр Миколайович, 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. 

  

Відповідно до ст.93 Регламенту роботи Корюківської міської ради сьомого 

скликання,  якщо одночасно проводиться спільне засідання двох постійних комісій 

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

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

депутатів. 

За пропозицією голови постійної комісії міської ради з питань житлово 

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища Плющ Анастасії Вікторівни вести 

спільне засідання доручено секретарю міської ради Олійник Світлані 

Олександрівні. Пропозиція Плющ А.В. підтримана одноголосно.  

 Головуючим на спільному засіданні постійних комісій Олійник Світланою 

Олександрівною запропоновано наступний порядок денний, а саме: 
 

 

Порядок денний: 

 

1.Про утворення старостинських округів Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

2.Про встановлення місцевих податків і зборів на території Корюківської міської 

ради.  

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

3.Про затвердження ставок самооподаткування на 2020 рік. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

4.Про передачу майна міської комунальної власності. 

Інформує:  секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

 

5.Про списання майна міської комунальної власності. 

Інформує:  секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

 



6.Про внесення змін до деяких рішень міської ради. 

Інформує: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту міської ради 

Наумчик Ірина Володимирівна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

9.Про створення громадського пасовища. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

10.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. 

 

11.Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

зі зміною цільового призначення. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

12.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. 

 

13.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

14.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. 

 



15.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки для передачі у комунальну власність. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

16.Про затвердження проектів землеустрою. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

17.Про проведення земельних торгів у формі аукціону. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

19.Про приватизацію земельних ділянок на території Будянського старостинського 

округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

20.Про приватизацію земельних ділянок на території Домашлинського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

21.Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

22.Про приватизацію земельних ділянок. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

23.Про приватизацію земельних ділянок на території Наумівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 



24.Про приватизацію земельних ділянок на території Олександрівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

25.Про приватизацію земельних ділянок на території Савинківського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

26.Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

27.Про приватизацію земельних ділянок на території Тютюнницького 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

28.Про приватизацію земельних ділянок на території Хотіївського старостинського 

округу. 

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:  секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

 

30. Про порушення клопотання перед Корюківською районною радою про передачу 

майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад міста, селища 

та сіл Корюківського району та його прийняття в міську комунальну власність . 

Інформує:  секретар міської ради Олійник Світлана Олександрівна. 

 

31.Про розгляд клопотань. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

роботи спільного засідання постійних комісій міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 



 Слухали: по першому питанню порядку денного «Про утворення старостинських 

округів Корюківської міської ради» начальника юридичного відділу-державного 

реєстратора міської ради Ващенка Івана Олександровича, який проінформував 

присутніх про те, що у зв’язку з необхідністю приведення нормативних актів 

міської ради у відповідність з нормами діючого законодавства та з метою 

забезпечення представництва інтересів жителів населених пунктів Корюківської 

міської ради, що добровільно приєдналися до об’єднаної територіальної громади з 

адміністративним центром в місті Корюківка пропонується утворити 

Домашлинський  старостинський округ з центром в селі Домашлин, що складається 

з сіл Бешківка, Домашлин, Луковець, Корюківського району; Олександрівський  

старостинський округ з центром в селі Олександрівка, що складається з сіл 

Верхолісся, Олександрівка, Піски, Корюківського району; Савинківський  

старостинський округ з центром в селі Савинки, що складається з сіл Бурківка, 

Савинки, Корюківського району. Визначити Єгунову Аллу Іванівну – виконуючим 

обов’язки старости Домашлинського старостинського округу.; Редіна Антона 

Леонідовича – виконуючим обов’язки старости Олександрівського старостинського 

округу; Лісеного Віктора Миколайовича – виконуючим обов’язки старости 

Савинківського старостинського округу, а також пропонується закріпити відповідні 

приміщення для роботи виконуючих обов’язків старост вищезазначених 

старостатів.  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по другому питанню порядку денного «Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території Корюківської міської ради» начальника юридичного 

відділу-державного реєстратора міської ради Ващенка Івана Олександровича, який 

проінформував присутніх про встановлення на території Корюківської міської ради 

місцевих податків і зборів, а саме: податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, земельного податку, єдиного податку, транспортного податку, 

туристичного збору та затвердити відповідні Положення. Зазначені податки 

встановлюються на 2021 рік і будуть діяти на території Корюківської міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по третьому питанню порядку денного «Про затвердження ставок 

самооподаткування на 2020 рік» начальника юридичного відділу-державного 

реєстратора міської ради Ващенка Івана Олександровича, який проінформував 

присутніх про прийняті рішення загальних зборів громадян за місцем проживання 

по старостинським округам щодо ставок самооподаткування на 2020 рік на 



території сільських населених пунктів, які входять до Корюківської міської 

територіальної громадина у розмірі 50 гривень. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

комунальної власності» секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну, 

яка проінформувала присутніх про передачу з балансу Корюківської міської ради 

на баланс Корюківської житлово-експлуатаційної контори Корюківської міської 

ради токенів в кількості 3 штуки, вартістю 950,00 грн за одиницю. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

комунальної власності» секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну, 

яка проінформувала присутніх про клопотання Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради щодо дозволу на списання з балансу об’єктів 

нерухомості, що розміщені за адресою: вул. Б. Хмельницького, 4, м. Корюківка, а 

саме: погріба, площею 8,5 кв.м., 2000 року введення в експлуатацію, залишковою 

балансовою вартістю 77,00 грн.; туалету, площею 5,6 кв.м., 2000 року введення в 

експлуатацію зі знос 100%; туалету дерев’яного, площею 3,25 кв.м., 2002 року 

введення в експлуатацію,  залишковою балансовою вартістю 45,00 грн. 

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 міської ради» начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту міської 

ради Наумчик Ірину Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те , що 

пропонується внести зміни в п.6 рішення тридцять шостої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року № 9-36/VII «Про відміну 

рішення тридцять третьої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 06 

лютого 2020 року № 13-33/VII «Про ліквідацію комунального закладу, а саме:                

«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 серпня 2020 року.». 



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сьомому 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 із 

земельних питань відповідно до поданих заяв громадян. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по восьмому 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 наміри припинити 

дію договору оренди землі. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дев’ятому питанню порядку денного «Про створення громадського 

пасовища» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про заяву 

уповноваженої від жителів села Савинки та Бурківка Корюківської міської ради, 

щодо забезпечення в потребі випасання громадського поголівя ВРХ на землях 

сільськогосподасрького призначення та відповідне клопотання до Головного 

управління Держгеокадастру у Чернігівській області стосовно отримання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

створення громадського пасовища орієнтовною площею 50,0 га, за рахунок земель 

державної власності, розташованих на території Корюківської міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по десятому 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 осіб, та додані 

матеріали стосовно надання дозволів на оформлення земельних часток (паїв). 



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по одинадцятому питанню порядку денного «Про дозвіл на розробку 

проекту 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 

копотання приватного сільськогосподарського підприємства «ЧЕРВОНИЙ МАЯК» 

щодо дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності зі зміною цільового 

призначення із «для ведення фермерського господарства» на «для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва» площею 3,0000 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту села Тельне) для подальшої передачі в оренду. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дванадцятому 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» щодо 

погодження проведення земельних торгів з продажу права оренди на земельну 

ділянку сільськогосподарського призначення державної власності на території 

Олександрівської сільської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тринадцятому 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 чотирнадцятому 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 фізичних та юридичних осіб 

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 п’ятнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки для передачі у комунальну власність» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 

яка проінформувала присутніх про технічні документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0257 га, площею 0,1834 га, площею 0,3220 га, які передаються у 

комунальну власність Корюківської міської територіальної громади для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

   
Слухали: по шістнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження проектів 

землеустрою» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про проєкти 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, які планується за результатами земельних 

торгів передати в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за рахунок земель сільськогосподарського виробництва на території 

Корюківської міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сімнадцятому 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 

земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності, 

право оренди яких пропонуються для продажу на земельних торгах у формі 

аукціону, а також про строк оренди земельних ділянок, стартовий розмір річної 

орендної плати та крок торгів. 



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по вісімнадцятому 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 яка проінформувала присутніх про звернення фізичних та 

юридичних осіб, які мають наміри оформити право користування земельними 

ділянками відповідно до договорів оренди землі. 

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 Гурбику Олексію Анатолійовичу встановити річну орендну плату за 

користування земельною ділянкою для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва в розмірі десять відсотків від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки. 
 Інших пропозицій не надходило. 

Вирішили:  підтримати пропозицію Плющ А.В. та із внесеними уточненнями 

запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

земельних ділянок на території Будянського 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 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на території Будянського 

старостинського округу . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцятому питанню порядку денного «Про приватизацію земельних 

ділянок на території Домашлинського 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 ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на території села Домашлинського 

старостинського округу. 



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять першому 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 ведення особистого 

селянського господарства на території Забарівського старостинського округу . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять другому 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 будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в місті Корюківка.  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять третьому 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 ведення особистого 

селянського господарства на території Наумівського  старостинського округу . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять четвертому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Олександрівського 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 ведення особистого 

селянського господарства  та для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на території Олександрівського старостинського 

округу  



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

земельних ділянок на території Савинківського 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 ведення особистого 

селянського господарства на території Савинківського старостинського округу. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять 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 ведення особистого 

селянського господарства на території Сядринського старостинського округу. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять 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 передачі у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на території Тютюнницького старостинського округу. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять 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 ведення особистого 

селянського господарства на території Хотіївського старостинського округу . 



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» секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну, яка 

проінформувала присутніх про необхідність надання дозволу на виготовлення 

детального плану території на земельну ділянку для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, розташованої в межах міста Корюківка 

Чернігівської області за адресою вул. Нова, 1/1, площею 9,4951 га. Земельна ділянка 

увійшла до другого етапу конкурсу «Золота ділянка 2020»  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцятому питанню порядку денного «Про порушення клопотання 

перед Корюківською районною радою про передачу майна, що знаходиться у 

спільній власності територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського 

району та його прийняття в міську комунальну власність» секретаря міської ради 

Олійник Світлану Олександрівну, яка проінформувала присутніх про те, що 

відповідно до перспективного плану формування територій громад Чернігівської 

області затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 травня 

2020 року № 564-р на підставі Закону України «Про добровільне об’єднання  

територіальних громад» до складу Корюківської об’єднаної територіальної громади 

шляхом приєднання увійдуть Білошоцько-Слобідська, Охрамієвицька, 

Перелюбська, Прибинська, Рибинська та Шишківська сільські ради. Також 

враховуючи проєкт постанови Верховної Ради України № 3650 «Про утворення та 

ліквідацію районів» пропонується звернутись з відповідним клопотання перед 

Корюківською районною радою про передачу майна, що знаходиться у спільній 

власності територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського району. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

клопотань» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про заяви Василенка 

Андрія Михайловича, Мица Миколи Васильовича, Мица Вадима Миколайовича та 

Вербовенко Марії Миколаївни: 



1.У своїй заяві громадянин Василенко А.М. просить затвердити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  площею 1,0000 для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Перемоги в с. Олександрівка 

Корюківського району Чернігівської області та передачі її в оренду терміном на 15 

років з річною орендною платою 10 % від нормативної грошової оцінки. 

Відповідно до статті 134 Земельного кодексу України земельні ділянки 

державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, 

емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого майна 

державної або комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на 

конкурентних засадах (земельних торгах). 

Земельні торги не проводяться при наданні (передачі) земельних ділянок 

громадянам у випадках, передбачених статтями 34, 36 та 121 цього Кодексу, а також 

передачі земель загального користування садівницькому товариству та дачному 

кооперативу. Земельні торги не проводяться при безоплатній передачі земельних 

ділянок особам, статус учасника бойових дій яким надано відповідно до пунктів 19-

21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту". 

2.У своїх заявах громадяни Миц М.В., Миц В.М. та Вербовенко М.М. просять 

надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

площею орієнтовно по 2,00 га в адміністративних межах Корюківської міської ради 

в с. Верхолісся та с. Олександрівка.Зазначені земельні ділянки розташовані в межах 

населених пунктів. 

Вирішили: 
1.У задоволенні заяви громадян Василенка Андрія Михайловича щодо 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

площею 1,0000 для ведення особистого селянського господарства по вул. Перемоги 

в с. Олександрівка Корюківського району Чернігівської області та передачі її в 

оренду терміном на 15 років з річною орендною платою 10 % від нормативної 

грошової оцінки – відмовити у зв’язку з невідповідністю документації вимогам 

чинного земельного законодаства. 

2. Розгляд заяв Мица М.В., Мица В.М., Вербовенко М.М. щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства площею 

орієнтовно по 2,0 га в межах сіл Верхолісся та Олександрівка – відкласти  для 

встановлення факту належності зазначених земель громадянам. 

 3. Питання на розгляд сесії міської ради не виносити. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Головуючий на  спільному засіданні  

постійних комісій міської ради  

(секретар міської ради)                  С. ОЛІЙНИК 
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