
                                                                                                                                              
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять дев’ята сесія сьомого скликання)  

 

 

09 липня 2020 року                    м. Корюківка                                  № 1-39/VIІ 

 

Про утворення старостинських округів  

Корюківської міської ради 

 

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, враховуючи рішення двадцять 

дев’ятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 06 листопада 

2019 року № 1-29/VIІ «Про добровільне приєдналися до об’єднаної 

територіальної громади» та рішення двадцять дев’ятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 06 листопада 2019 року  № 2-29/VIІ «Про 

покладання обов’язків старости»,  враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та  регламенту, відповідно  

до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила : 

 

 1. Внести зміни в рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 21 грудня 2017 року «Про утворення старостинських 

округів Корюківської міської ради» (надалі – Рішення), а саме: 

 

1.1. Викласти пункт 1. Рішення в наступній редакції: 

«1.Утворити на території Корюківської міської ради одинадцять 

старостинських округів:». 

 

1.2. Доповнити пункт 1. Рішення підпунктами 1.9., 1.10., 1.11., наступної 

редакції: 



«1.9. Домашлинський  старостинський округ з центром в селі Домашлин, 

що складається з сіл Бешківка, Домашлин, Луковець, Корюківського району. 

1.10. Олександрівський  старостинський округ з центром в селі 

Олександрівка, що складається з сіл Верхолісся, Олександрівка,  Піски, 

Корюківського району. 

1.11. Савинківський  старостинський округ з центром в селі Савинки, що 

складається з сіл Бурківка, Савинки, Корюківського району.» 

 

1.3. Доповнити пункт 2. Рішення підпунктами 2.9., 2.10., 2.11., наступної 

редакції: 

«2.9. Виконуючим обов’язки старости сіл Бешківка, Домашлин, Луковець 

Єгунову Аллу Іванівну – виконуючим обов’язки старости Домашлинського 

старостинського округу. 

2.10. Виконуючим обов’язки старости сіл Верхолісся, Олександрівка, 

Піски Редіна Антона Леонідовича – виконуючим обов’язки старости 

Олександрівського старостинського округу. 

2.11. Виконуючим обов’язки старости сіл Бурківка, Савинки Лісеного 

Віктора Миколайовича – виконуючим обов’язки старости Савинківського 

старостинського округу.» 

 

1.4. Доповнити пункт 3. Рішення підпунктами 3.9., 3.10., 3.11., наступної 

редакції: 

«3.9. Для роботи виконуючого обов’язки старости Домашлинського 

старостинського округу - приміщення площею 156,7 кв.м. в нежитловій будівлі 

по вул. Молодіжна, 22, с. Домашлин, Корюківського району. 

3.10. Для роботи виконуючого обов’язки старости Олександрівського 

старостинського округу - приміщення площею 120 кв.м. в нежитловій будівлі 

по вул. Центральна, 111, с. Олександрівка, Корюківського району. 

3.11. Для роботи виконуючого обов’язки старости Савинківського 

старостинського округу - приміщення площею 26,8 кв.м. в нежитловій будівлі 

по вул. Лесі Українки, 2, с. Савинки, Корюківського району.» 

  

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Секретар міської ради      С.ОЛІЙНИК 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 ( тридцять дев’ята сесія сьомого скликання)  

 

 

09 липня 2020 року                    м. Корюківка                                  № 2-39/VIІ 
 

Про встановлення місцевих  

податків і зборів на території 

Корюківської міської ради 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017           

№ 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

міста, керуючись статтею 7, пунктом 12.3 статті 12, абзацом четвертим 

підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 та абзацом другим пункту 284.1 

статті 284 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Встановити на території Корюківської міської ради наступні види 

місцевих податків і зборів: 

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

1.2. Земельний податок 

1.3. Єдиний податок 

1.4. Транспортний податок 

1.5. Туристичний збір 

 

2. Затвердити: 

2.1. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки на території Корюківської міської ради, що додається. 

 2.2. Положення про земельний податок на території Корюківської міської 

ради, що додається. 



2.3. Положення про єдиний податок на території Корюківської міської 

ради,  що додається. 

2.4. Положення про порядок справляння  транспортного податку на 

території Корюківської міської ради, що додається. 

2.5. Положення про туристичний збір на території Корюківської міської 

ради, що додається. 

 

3. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року. 

 

4. Оприлюднити дане рішення в порядку визначному чинним 

законодавством України. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 

 

Секретар міської ради      С.ОЛІЙНИК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення тридцять дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради  

сьомого   скликання    

від 09 липня 2020 року  

№ 2-39/VIІ 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про податок на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки на 

території Корюківської міської ради 

 

1. Платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

(далі – податок) визначено пунктом 1 статті 266 Податкового кодексу України. 

2. Об’єкт оподаткування визначено пунктом 2 статті 266 Податкового 

кодексу України. 

3. Базу оподаткування визначено пунктом 3 статті 266 Податкового 

кодексу України. 

4. Ставки податку визначено у додатку №1 до цього Положення. 

5. Пільги зі сплати податку: 

 5.1. Перелік пільг та особливості їх застосування визначено пунктом 4  

статті 266 Податкового кодексу України; 

5.2. Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих у межах норм  

підпункту 4.2 пункту 4 статті 266 Податкового кодексу України, визначається 

рішенням міської ради. 

5.3. Перелік об’єктів нерухомості, які не підлягають оподаткуванню 

податком, визначено підпунктом 2 пункту 2 статті 266 Податкового кодексу 

України. 

6. Порядок обчислення податку визначено підпунктами 1 - 3 пункту 7, 

пунктом 8 статті 266 Податкового кодексу України. 

7. Податковий період для податку визначено пунктом 6 статті 266  

Податкового кодексу України. 

8. Строк та порядок сплати податку визначено пунктами 9, 10 статті 266 

Податкового кодексу України. 

9. Строк та порядок подання звітності визначено підпунктом 5 пункту 7 

статті 266 Податкового кодексу України. 

 

 

Секретар міської ради            С.ОЛІЙНИК 
 

 
 

 

 

 



Додаток №1 

до Положення про податок на нерухоме 

майно,  відмінне від земельної ділянки на 

території Корюківської міської ради 

 

 

СТАВКИ 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1
 

Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року. 

Дія рішення міської ради поширюється на територію Корюківської міської ради 

 

Код 

області 

25 

Код 

району 

9 

Код згідно з 

КОАТУУ 

7422410100 

Корюківська міська рада 

Класифікація будівель та споруд
2
 Ставки податку

3
 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати) 

код
2
 найменування

2
 для юридичних 

осіб 

для фізичних осіб 

1 зона
4
 2 

зона
4
 

3 

зона
4
 

1 зона
4
 2 зона

4
 3

 

з

о

н

а
4
 

11 Будівлі житлові 

111 Будинки одноквартирні 

1110 Будинки одноквартирні
5
 

1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,5   0     

1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні 

підвищеної комфортності 

0,5   0     

1110.3 Будинки садибного типу 0,5   0     

1110.4 Будинки дачні та садові: х   х     

1110.4.1 Будинки дачні 0,5   0   

1110.4.2 Будинки садові 0,5   0   

112 Будинки з двома та більше квартирами 

1121 Будинки з двома квартирами
5
 

1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,5   0     

1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні 

підвищеної комфортності 

0,5   0     

1122 Будинки з трьома та більше квартирами
5
 

1122.1 Будинки багатоквартирні масової 

забудови 

0,5   0     

1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної 

комфортності, індивідуальні 

0,5   0     

1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,5   0     

113 Гуртожитки
5
 

1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців -      -      

1130.2 Гуртожитки для студентів вищих 

навчальних закладів
5
 

 -      -     



1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних 

закладів
5
 

 -      -     

1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого 

віку та інвалідів
5
 

 -      -     

1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки
5
  -      -     

1130.6 Будинки для біженців, притулки для 

бездомних
5
 

 -      -     

1130.9 Будинки для колективного проживання 

інші 

 -      -     

12 Будівлі нежитлові 

121 Готелі, ресторани та подібні будівлі 

1211 Будівлі готельні 

1211.1 Готелі 0,4     0,2     

1211.2 Мотелі -     -     

1211.3 Кемпінги -     -     

1211.4 Пансіонати -     -     

1211.5 Ресторани та бари 0,4     0,2     

1212 Інші будівлі для тимчасового проживання 

1212.1 Туристичні бази та гірські притулки -       -     

1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку  -      -     

1212.3 Центри та будинки відпочинку  -      -     

1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, 

не класифіковані раніше 

 -      -     

122 Будівлі офісні 

1220 Будівлі офісні
5
 

1220.1 Будівлі органів державного та місцевого 

управління
5
 

-     -      

1220.2 Будівлі фінансового обслуговування -     -      

1220.3 Будівлі органів правосуддя
5
 -      -      

1220.4 Будівлі закордонних представництв
5
 -      -     

1220.5 Адміністративно-побутові будівлі 

промислових підприємств 

 0,4     0,2      

1220.9 Будівлі для конторських та 

адміністративних цілей інші 

0,4       0,2     

123 Будівлі торговельні 

1230 Будівлі торговельні 

1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,4     0,2     

1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для 

ярмарків
5
 

0,4     0,2     

1230.3 Станції технічного обслуговування 

автомобілів 

0,4     0,2     

1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,4     0,2     

1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і 

громадського харчування 

0,4     0,2     

1230.6 Будівлі підприємств побутового 

обслуговування 

0,4     0,2     

1230.9 Будівлі торговельні інші 0,4     0,2     

124 Будівлі транспорту та засобів зв'язку 

1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі 

1241.1 Автовокзали та інші будівлі 0,4   0,2     



автомобільного транспорту 

1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного 

транспорту 

0,4   0,2     

1241.3 Будівлі міського електротранспорту -   -     

1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного 

транспорту 

-   -     

1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та 

пов'язані з ними будівлі 

-   -     

1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних 

доріг 

-   -     

1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного 

мовлення, телефонних станцій, 

телекомунікаційних центрів тощо 

0,4   0,2     

1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, 

трамвайні та тролейбусні депо 

-   -     

1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші 0,4   0,2     

1242 Гаражі 

1242.1 Гаражі наземні 0,4      0      

1242.2 Гаражі підземні -     -     

1242.3 Стоянки автомобільні криті -     -     

1242.4 Навіси для велосипедів -     -     

125 Будівлі промислові та склади
5
 

1251 Будівлі промислові
5
 

1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та 

металообробної промисловості
5
 

-   -     

1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії
5
 -   -     

1251.3 Будівлі підприємств хімічної та 

нафтохімічної промисловості
5
 

-   -     

1251.4 Будівлі підприємств легкої 

промисловості
5
 

0,4   0,2     

1251.5 Будівлі підприємств харчової 

промисловості
5
 

 0,4     0,2      

1251.6 Будівлі підприємств медичної та 

мікробіологічної промисловості
5
 

 -     -      

1251.7 Будівлі підприємств лісової, 

деревообробної та целюлозно-паперової 

промисловості
5
 

 0,4     0,2      

1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, 

будівельних матеріалів та виробів, скляної 

та фарфоро-фаянсової промисловості
5
 

 0,4     0,2      

1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, 

включаючи поліграфічне
5
 

 0,4     0,2      

1252 Резервуари, силоси та склади
5
 

1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та 

газу
5
 

0,4      0,2      

1252.2 Резервуари та ємності інші
5
 0,4     0,2     

1252.3 Силоси для зерна
5
 0,4     0,2     

1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих 

матеріалів
5
 

0,4     0,2     

1252.5 Склади спеціальні товарні
5
 0,4     0,2     

1252.6 Холодильники
5
 0,4     0,2     



1252.7 Складські майданчики
5
 0,4     0,2     

1252.8 Склади універсальні
5
 0,4     0,2     

1252.9 Склади та сховища інші
5
 0,4     0,2     

126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого 

призначення 

1261 Будівлі для публічних виступів 

1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали -   -     

1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для 

публічних виступів 

-   -     

1261.3 Цирки -   -     

1261.4 Казино, ігорні будинки -   -     

1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки -   -     

1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,4   0,2     

1262 Музеї та бібліотеки 

1262.1 Музеї та художні галереї
5
  -      -     

1262.2 Бібліотеки, книгосховища
5
  -      -     

1262.3 Технічні центри  -      -     

1262.4 Планетарії
5
  -      -     

1262.5 Будівлі архівів
5
  -      -     

1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів
5
  -     -      

1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів 

1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-

вишукувальних установ 

 -      -     

1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів  -      -     

1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх 

навчальних закладів
5
 

 -      -     

1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних 

закладів
5
 

 -      -     

1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних 

навчальних закладів
5
 

 -      -     

1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів 

для дітей з особливими потребами
5
 

 -      -     

1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки  -      -     

1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, 

обсерваторій
5
 

 -      -     

1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних 

закладів інші
5
 

 -     -      

1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального 

обслуговування, навчальних закладів
5
 

 -      -     

1264.2 Лікарні профільні, диспансери
5
  -      -     

1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні 

центри, пологові будинки
5
 

 -      -     

1264.4 Поліклініки, пункти медичного 

обслуговування та консультації
5
 

 -      -     

1264.5 Шпиталі виправних закладів, в'язниць та 

Збройних Сил
5
 

 -     -      

1264.6 Санаторії, профілакторії та центри 

функціональної реабілітації
5
 

 -      -     

1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та  -      -     



оздоровчі інші
5
 

1265 Зали спортивні
5
 

1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, 

волейбольні, тенісні тощо 

 -      -     

1265.2 Басейни криті для плавання  -      -     

1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті  -      -     

1265.4 Манежі легкоатлетичні  -      -     

1265.5 Тири  -      -     

1265.9 Зали спортивні інші  -      -     

127 Будівлі нежитлові інші 

1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства
5
 

1271.1 Будівлі для тваринництва
5
  0,4      0,2     

1271.2 Будівлі для птахівництва
5
  0,4      0,2     

1271.3 Будівлі для зберігання зерна
5
  0,4      0,2     

1271.4 Будівлі силосні та сінажні
5
  0,4      0,2     

1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства 

та виноробства
5
 

 0,4      0,2     

1271.6 Будівлі тепличного господарства
5
  0,4      0,2     

1271.7 Будівлі рибного господарства
5
  0,4      0,2     

1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та 

звірівництва
5
 

 0,4      0,2     

1271.9 Будівлі сільськогосподарського 

призначення інші
5
 

 0,4      0,2     

1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності
5
 

1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, 

синагоги тощо
5
 

-   -     

1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали -   -     

1272.3 Цвинтарі та крематорії
5
 -   -     

1273 Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою
5
 

1273.1 Пам'ятки історії та архітектури
5
 -   -     

1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні 

місця, що охороняються державою
5
 

-   -     

1273.3 Меморіали, художньо-декоративні 

будівлі, статуї
5
 

-   -     

1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше
5
 

1274.1 Казарми Збройних Сил
5
 -   -     

1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб
5
 -   -     

1274.3 Будівлі виправних закладів, в'язниць та 

слідчих ізоляторів
5
 

-   -     

1274.4 Будівлі лазень та пралень -   -     

1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів -   -     

_________ 
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-

територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками. 
2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора 

будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507. 
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, 

пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) 

десятковими знаками після коми.  
4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон 

адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без 

урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.  



5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або 

частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 

266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.  

      

 

Секретар міської ради            С.ОЛІЙНИК 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення тридцять дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради  

сьомого   скликання    

від 09 липня 2020 року  

№ 2-39/VIІ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК 

НА ТЕРИТОРІЇ КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

1. Платників плати за землю визначено статтею 269 Податкового кодексу 

України. 

2. Об’єкт оподаткування визначено статтею 270 Податкового кодексу 

України. 

3. Базу оподаткування визначено статтею 271 Податкового кодексу 

України. 

4. Ставки земельного податку визначено у додатку №1 до цього 

Положення. 

5. Пільги зі сплати земельного податку: 

5.1. Перелік пільг для фізичних осіб визначено статтею 281 Податкового 

кодексу України. 

5.2. Перелік пільг для юридичних осіб визначено статтею 282 

Податкового кодексу України. 

5.3. Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих у межах 

норм пункту 1 статті 284 Податкового кодексу України, визначається рішенням 

міської ради. 

5.4. Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню 

земельним податком, визначено статтею 283 Податкового кодексу України. 

5.5. Порядок та особливості застосування пільг визначено пунктами 2-3 

статті 284 Податкового кодексу України. 

6. Порядок обчислення земельного податку визначено статтею 286 

Податкового кодексу України. 

7. Податковий період для плати за землю визначено статтею 285 

Податкового кодексу України. 

8. Строк та порядок сплати плати за землю визначено статтею 287 

Податкового кодексу України. 

9. Строк та порядок подання звітності з плати за землю визначені 

пунктами 2-4 статті 286 Податкового кодексу України. 

10. Ставки земельного податку визначено у додатку 1 до Положення про 

земельний податок у межах визначених статтями 274, 277. 
 

 

Секретар міської ради            С.ОЛІЙНИК 

 

 



Додаток №1 

до Положення про земельний 

податок на території Корюківської 

міської ради 
 

СТАВКИ 

земельного податку 

 
Ставка податку встановлюється у розмірі 12% від їх нормативної грошової оцінки за 

земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання 

(крім державної та комунальної власності).  

Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року. 

Рішення Корюківської міської ради поширюється на територію Корюківської міської ради. 

Код 

області 

25 

Код 

району 

9 

Код 

згідно з 

КОАТУУ 

7422410100 

Корюківська міська рада 

Вид цільового призначення земель
2
 Ставки податку

3 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 

нормативну 

грошову оцінку 

яких проведено 

(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки за 

межами населених 

пунктів, нормативну 

грошову оцінку яких не 

проведено 

код
2
 найменування

2
 для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 

юридичних 

осіб 

для фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення 

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва
4
 

 1 1  5  5  

01.02 Для ведення фермерського 

господарства
4
 

 1 1  5  5  

01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства
4
 

 1 1  5 5  

01.04 Для ведення підсобного сільського 

господарства
4
 

 - 1  - 5  

01.05 Для індивідуального садівництва
4
  - 1  - 5  

01.06 Для колективного садівництва
4
 -  -  -  -  

01.07 Для городництва
4
  - 1  - 5  

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби
4
  1 1  -  5  

01.09 Для дослідних і навчальних цілей -  -  -  -  

01.10 Для пропаганди передового досвіду 

ведення сільського господарства 

-  -  -  -  

01.11 Для надання послуг у сільському 

господарстві 

1  1 5 5 

01.12 Для розміщення інфраструктури 

оптових ринків 

сільськогосподарської продукції 

1  1 5 5 



01.13 Для іншого сільськогосподарського 

призначення 

1  1 5 5 

01.14 Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

-  -  -  -  

02 Землі житлової забудови 

02.01 Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка)
4
 

 1 0,03 -  -  

02.02 Для колективного житлового 

будівництва
4
 

-  -  -  -  

02.03 Для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового 

будинку 

0,03  0,03  -  -  

02.04 Для будівництва і обслуговування 

будівель тимчасового проживання 

-  -  -  -  

02.05 Для будівництва індивідуальних 

гаражів 

 - 0,03  -  -  

02.06 Для колективного гаражного 

будівництва 

-  -  -  -  

02.07 Для іншої житлової забудови -  -  -  -  

02.08 Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

-  -  -  -  

03 Землі громадської забудови 

03.01 Для будівництва та обслуговування 

будівель органів державної влади та 

місцевого самоврядування
4
 

1  -  -  -  

03.02 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти
4
 

1  -  -  -  

03.03 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров'я 

та соціальної допомоги
4
 

1  -  -  -  

03.04 Для будівництва та обслуговування 

будівель громадських та релігійних 

організацій
4
 

1 -  -  -  

03.05 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів культурно-

просвітницького обслуговування
4
 

1  -  -  -  

03.06 Для будівництва та обслуговування 

будівель екстериторіальних 

організацій та органів
4
 

-  -  -  -  

03.07 Для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі 

 2 2  -  -  

03.08 Для будівництва та обслуговування 

об'єктів туристичної інфраструктури 

та закладів громадського харчування 

-  -  -  -  

03.09 Для будівництва та обслуговування 

будівель кредитно-фінансових 

установ 

2  -  -  -  



03.10 Для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури 

 2 2  -  -  

03.11 Для будівництва та обслуговування 

будівель і споруд закладів науки 

-  -  -  -  

03.12 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального 

обслуговування 

1 - -  -  

03.13 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів побутового 

обслуговування 

 2  - -  -  

03.14 Для розміщення та постійної 

діяльності органів ДСНС
4
 

1  -  -  -  

03.15 Для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської 

забудови 

 1  - -  -  

03.16 Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

-  -  -  -  

04 Землі природно-заповідного фонду 

04.01 Для збереження та використання 

біосферних заповідників 

-  -  -  -  

04.02 Для збереження та використання 

природних заповідників
4
 

-  -  -  -  

04.03 Для збереження та використання 

національних природних парків
4
 

-  -  -  -  

04.04 Для збереження та використання 

ботанічних садів
4
 

-  -  -  -  

04.05 Для збереження та використання 

зоологічних парків 

-  -  -  -  

04.06 Для збереження та використання 

дендрологічних парків 

-  -  -  -  

04.07 Для збереження та використання 

парків - пам'яток садово-паркового 

мистецтва 

-  -  -  -  

04.08 Для збереження та використання 

заказників 

-  -   5 5  

04.09 Для збереження та використання 

заповідних урочищ 

-  -           5           5 

04.10 Для збереження та використання 

пам'яток природи 

-  -  -  -  

04.11 Для збереження та використання 

регіональних ландшафтних парків 

-  -  -  -  

05 Землі іншого природоохоронного призначення 

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, 

які використовуються або можуть використовуватися 

для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і обслуговування 

санаторно-оздоровчих закладів
4
 

-  -  -  -  

06.02 Для розробки родовищ природних 

лікувальних ресурсів 

-  -  -  -  

06.03 Для інших оздоровчих цілей -  -  -  -  



06.04 Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

-  -  -  -  

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та обслуговування 

об'єктів рекреаційного призначення
4
 

1   - 5  -  

07.02 Для будівництва та обслуговування 

об'єктів фізичної культури і спорту
4
 

 1 -  5  - 

07.03 Для індивідуального дачного 

будівництва 

-  0,03  -   5  

07.04 Для колективного дачного 

будівництва 

 -  -  -  - 

07.05 Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

 -  -  -  - 

08 Землі історико-культурного призначення 

08.01 Для забезпечення охорони об'єктів 

культурної спадщини 

-  -  -  -  

08.02 Для розміщення та обслуговування 

музейних закладів 

-  -  -  -  

08.03 Для іншого історико-культурного 

призначення 

-  -  -  -  

08.04 Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

-  -  -  -  

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 Для ведення лісового господарства і 

пов'язаних з ним послуг 

 0,1  -  0,1 -  

09.02 Для іншого лісогосподарського 

призначення 

 0,1   -  0,1  -  

09.03 Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

-    -  -   - 

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за 

водними об'єктами 

- - - - 

10.02 Для облаштування та догляду за 

прибережними захисними смугами 

- - - - 

10.03 Для експлуатації та догляду за 

смугами відведення 

- - - - 

10.04 Для експлуатації та догляду за 

гідротехнічними, іншими 

водогосподарськими спорудами і 

каналами 

1 - 5 - 

10.05 Для догляду за береговими смугами 

водних шляхів 

- - - - 

10.06 Для сінокосіння 1   1 5  5  

10.07 Для рибогосподарських потреб 1   -  5 -  

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 

рекреаційних, спортивних і 

туристичних цілей 

 - -  -  -  



10.09 Для проведення науково-дослідних 

робіт 

 - -  -  -  

10.10 Для будівництва та експлуатації 

гідротехнічних, гідрометричних та 

лінійних споруд 

 - -  -  -  

10.11 Для будівництва та експлуатації 

санаторіїв та інших лікувально-

оздоровчих закладів у межах 

прибережних захисних смуг морів, 

морських заток і лиманів 

 - -  -  -  

10.12 Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

 - -  -  -  

11 Землі промисловості 

11.01 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємствами, 

що пов'язані з користуванням 

надрами 

1,5  1,5  5  5  

11.02 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості 

1,5  1,5  5 5  

11.03 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств 

 1,5  1,5 5   5 

11.04 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари 

та гарячої води, збирання, очищення 

та розподілення води) 

1,5   1,5 5   5 

11.05 Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

 -  -  -  - 

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд залізничного 

транспорту 

2 - 5 - 

12.02 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд морського 

транспорту 

- - - - 

12.03 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд річкового 

транспорту 

- - - - 

12.04 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього 

1,5  -  5 -  



господарства
4
 

12.05 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд авіаційного 

транспорту 

- - - - 

12.06 Для розміщення та експлуатації 

об'єктів трубопровідного транспорту 

1,5 - 5 - 

12.07 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд міського 

електротранспорту 

- - - - 

12.08 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг та допоміжних 

операцій 

 1,5  1,5  5 5  

12.09 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд іншого наземного 

транспорту 

1,5  1,5   5 5  

12.10 Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

 -  -  -  - 

13 Землі зв'язку 

13.01 Для розміщення та експлуатації 

об'єктів і споруд телекомунікацій 

 1,5  - 5   - 

13.02 Для розміщення та експлуатації 

будівель та споруд об'єктів 

поштового зв'язку 

2  - 5   - 

13.03 Для розміщення та експлуатації 

інших технічних засобів зв'язку 

 1,5 -  5  -  

13.04 Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 

13.05 та для збереження та 

використання земель природно-

заповідного фонду 

 -  -  -  - 

14 Землі енергетики 

14.01 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій 

1,5  -  5  -  

14.02 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі 

електричної та теплової енергії 

1,5   - 5   - 

14.03 Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

 -  -  -  - 

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної 

діяльності Збройних Сил
4
 

- - - - 

15.02 Для розміщення та постійної 

діяльності військових частин 

(підрозділів) Національної гвардії
4
 

- - - - 

15.03 Для розміщення та постійної - - - - 



діяльності Держприкордонслужби
4
 

15.04 Для розміщення та постійної 

діяльності СБУ
4
 

- - - - 

15.05 Для розміщення та постійної 

діяльності Держспецтрансслужби
4
 

- - - - 

15.06 Для розміщення та постійної 

діяльності Служби зовнішньої 

розвідки
4
 

- - - - 

15.07 Для розміщення та постійної 

діяльності інших, утворених 

відповідно до законів, військових 

формувань
4
 

- - - - 

15.08 Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

- - - - 

15.09 Для розміщення структурних 

підрозділів апарату МВС, 

територіальних органів, закладів, 

установ і підприємств, що належать 

до сфери управління МВС 

- - - - 

15.10 Для розміщення та постійної 

діяльності Національної поліції 

України, її територіальних органів, 

підприємств, установ та організацій, 

що належать до сфери управління 

Національної поліції 

- - - - 

16 Землі запасу 1 1 5 5 

17 Землі резервного фонду 1 1 5 5 

18 Землі загального користування
4
 1 1 5 5 

19 Для цілей підрозділів 16-18 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду 

-  -   5 5  

 
__________ 

1
 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів 

адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими 

додатками. 
2
 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення 

земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548. 
3
 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 

30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі 

потреби чотирма) десятковими знаками після коми.  
4
 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися 

повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового 

кодексу України. 

 

 

Секретар міської ради       С. ОЛІЙНИК 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення тридцять дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради  

сьомого   скликання    

від 09 липня 2020 року  

№ 2-39/VIІ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ЄДИНИЙ ПОДАТОК 

НА ТЕРИТОРІЇ КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

1. Загальні положення 

 

1.1. Єдиний податок є місцевим податком і впроваджується на підставі пункту 24 

частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 

глави 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу ХІV Податкового 

кодексу України (далі - Кодекс). 

 

2. Платники податку 

 

2.1. Платниками єдиного податку є суб’єкти господарювання фізичні та юридичні 

особи, які відповідають вимогам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності,  і 

які, при цьому, у порядку, визначеному статтями 298-299 Податкового кодексу України, 

самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів та отримали витяг з реєстру 

платників єдиного податку. 

2.2. Платники єдиного податку поділяються на такі групи: 

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих 

осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках 

та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг 

доходу яких протягом календарного року не перевищує  1 000 000 гривень; 

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з 

надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, 

виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, 

що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: 

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними 

у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; 

- обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень. 

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають 

посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 

70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, 

продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного 

каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. 

Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного 

податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи; 

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих 

осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та 

юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких 

протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 7 000 0000 гривень; 

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники:  



а) юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків; 

б) фізичні особи - підприємці, які провадять діяльність виключно в межах 

фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України "Про фермерське 

господарство", за умови виконання сукупності таких вимог: 

здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, 

збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж; 

провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси; 

не використовують працю найманих осіб; 

членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім’ї у 

визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України; 

площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або 

користуванні членів фермерського господарства становить не менше двох гектарів, але не 

більше 20 гектарів. 

2.2.1. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах 

з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які 

перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за 

дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, а також працівники, 

призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період. 

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, 

встановлене Податковим кодексом України. 

2.2.2. У селекційних центрах, на підприємствах (в об'єднаннях) з племінної справи у 

тваринництві до продукції власного виробництва сільськогосподарського товаровиробника 

також належать племінні (генетичні) ресурси, придбані в інших селекційних центрах, на 

підприємствах (в об'єднаннях) із племінної справи у тваринництві та реалізовані вітчизняним 

підприємствам для осіменіння маточного поголів'я тварин. 

2.2.3. Якщо сільськогосподарський товаровиробник утворюється шляхом злиття, 

приєднання, перетворення, поділу або виділення згідно з відповідними нормами Цивільного 

кодексу України, то норма щодо дотримання частки сільськогосподарського 

товаровиробництва, яка дорівнює або перевищує 75 відсотків за попередній податковий 

(звітний) рік, поширюється на: 

- усіх осіб окремо, які зливаються або приєднуються; 

- кожну окрему особу, утворену шляхом поділу або виділу; 

- особу, утворену шляхом перетворення. 

2.2.4. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом злиття або 

приєднання, можуть бути платниками податку в рік утворення, якщо частка 

сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) 

рік всіма товаровиробниками, які беруть участь у їх утворенні, дорівнює або перевищує 75 

відсотків. 

2.2.5. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом перетворення 

платника податку, можуть бути платниками податку в рік перетворення, якщо частка 

сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) 

рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків. 

2.2.6. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом поділу або виділення, 

можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського 

товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або 

перевищує 75 відсотків. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n27


2.2.7. Новоутворені сільськогосподарські товаровиробники - юридичні особи можуть 

бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського 

товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або 

перевищує 75 відсотків, а фізичні особи - підприємці - у рік державної реєстрації. 

2.3. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп: 

2.3.1. суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які 

здійснюють: 

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження 

лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); 

2) обмін іноземної валюти; 

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного 

продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, 

пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин); 

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, 

у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) 

ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, 

дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння); 

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин 

місцевого значення; 

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, 

яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», 

сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III  Кодексу; 

7) діяльність з управління підприємствами; 

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім 

діяльності, що не підлягає ліцензуванню); 

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації 

торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату; 

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів; 

2.3.2. фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та 

дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту; 

2.3.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна 

площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа 

яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх 

частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів; 

2.3.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові 

компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного 

забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; 

реєстратори цінних паперів; 

2.3.5. суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що 

належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 

25 відсотків; 

2.3.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної 

особи, яка не є платником єдиного податку; 

2.3.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти; 

2.3.8. суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником 

єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник 

внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

 

2.4. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи: 

2.4.1. суб'єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від 

продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, 

становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених 



на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або 

надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних 

виробів і хутра (крім хутрової сировини); 

2.4.2. суб'єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних 

товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), 

вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного 

виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, а 

також для електричної енергії, виробленої енергії, виробленої кваліфікованими 

когенераційними установами та/або відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від 

реалізації такої енергії не перевищує 25 відсотків доходу від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) такого суб’єкта господарювання. 

2.4.3. суб'єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має 

податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії 

обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

 

3. Ставки та порядок обчислення податку 

 

3.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках 

(фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб,, встановленого 

законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі – прожитковий мінімум), та 

третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки); для другої групи – у відсотках 

(фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

податкового звітного) року; для третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки). 

3.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються міською радою для фізичних 

осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської 

діяльності, з розрахунку на календарний місяць: 

1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового 

мінімуму; 

2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати. 

3.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється 

Кодексом; 

3.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - 

третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків: 

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 

статті 291 Кодексу; 

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі 

платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи; 

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж 

зазначений у цій главі; 

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права 

застосовувати спрощену систему оподаткування; 

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження 

діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Кодексу 

відповідно. 

3.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) 

встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 3.3 цієї статті: 

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 291.4 статті 

291 Кодексу; 

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж 

зазначений у цій главі; 



3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права 

застосовувати спрощену систему оподаткування. 

3.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів 

господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, 

встановлений для таких видів господарської діяльності. 

3.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської 

діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради або ради 

об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом 

формування таких громад застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, 

встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку. 

3.8. Ставки, встановлені пунктами 3.2 - 3.6 цієї статті, застосовуються з урахуванням 

таких особливостей: 

1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили 

обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 Кодексу, з 

наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного 

податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або 

відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. 

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у 

розмірі 15 відсотків. 

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у 

якому допущено перевищення обсягу доходу; 

2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) 

періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 Кодексу, в 

наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки 

єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або 

відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. 

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у 

розмірі 15 відсотків. 

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у 

якому допущено перевищення обсягу доходу; 

3) платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які 

перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників 

у пункті 291.4 статті 291 Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного 

податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов'язані у порядку, встановленому цією главою 

перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом. 

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у 

податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 

статті 291  Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у 

подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 3.3 цієї статті, а також зобов'язані у порядку, 

встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених 

Кодексом. 

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у 

якому допущено перевищення обсягу доходу; 

4) ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 3 відсотки, може 

бути обрана: 

а) суб'єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану 

вартість відповідно до розділу V Кодексу, у разі переходу ним на спрощену систему 

оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування 

не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу; 

б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в 

розмірі 15 відсотки, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви 

щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку 



календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого 

платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому 

розділом V Кодексу; 

в) суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану 

вартість, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи 

платників єдиного податку шляхом реєстрації платником податку на додану вартість 

відповідно до розділу V  Кодексу і подання заяви щодо переходу на спрощену систему 

оподаткування або зміни групи платників єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних 

днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником 

податку на додану вартість; 

5) у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, 

встановленому розділом V Кодексу, платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату 

єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотків (для платників єдиного податку третьої 

групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання 

заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи 

оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного 

кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість. 

3.9. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного 

гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії 

(типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування): 

3.9.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у 

гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що 

перебувають умовах закритого грунту – 0,95; 

3.9.2. для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських 

територіях, - 0,57; 

3.9.3. для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у 

гірських зонах та на поліських територіях) - 0,57; 

3.9.4. для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських 

територіях, - 0,19; 

3.9.5. для земель водного фонду - 2,43; 

3.9.6. для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого грунту – 

6,33. 

 

4.Податковий (звітний) період 

 

4.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та 

четвертої груп є календарний рік. 

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є 

календарний квартал. 

4.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця 

податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця 

податкового (звітного) періоду. 

Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських 

товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року. 

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що 

ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення. 

4.3. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати 

інших податків і зборів, встановлених Кодексом, перший податковий (звітний) період 

починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) 

кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім 

календарним днем останнього місяця такого періоду. 



4.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до 

закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання 

спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або 

другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, 

наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку. 

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб'єктів господарювання 

(новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву 

щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої 

для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, 

в якому відбулася державна реєстрація. 

4.5. Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім 

перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи 

податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період 

починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому 

погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання 

спрощеної системи оподаткування. 

4.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації 

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками 

єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому 

відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення 

про проведення державної реєстрації такого припинення. 

4.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим 

(звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого 

органу заяву щодо зміни податкової адреси. 

 

5.Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку 

 

5.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок 

шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. 

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим 

внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця 

поточного звітного року. 

У разі якщо міська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок 

єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, 

визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Кодексу. 

5.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої 

груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного 

податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної 

відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності. 

5.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 

календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий 

(звітний) квартал. 

5.4. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем 

податкової адреси. 

5.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю 

найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного 

місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка 

(листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. 

5.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 5.1 і пункту 

5.5 цієї статті, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за 

заявою платника єдиного податку. 



Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню 

платнику в порядку, встановленому Кодексом. 

5.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується 

протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за 

податковий (звітний) квартал. 

5.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської 

діяльності податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику 

до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за 

рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора 

повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності. 

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого 

органу податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до 

останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації. 

5.9. Платники єдиного податку четвертої групи: 

5.9.1. самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 

лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за 

місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову 

декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46  

Кодексу; 

5.9.2. сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають 

за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах: 

 у I кварталі - 10 відсотків;  

 у II кварталі - 10 відсотків;  

 у III кварталі - 50 відсотків; 

 у IV кварталі - 30 відсотків; 

5.9.3. фізичні особи - підприємці, які у звітному періоді обрали спрощену систему 

оподаткування та ставку єдиного податку, встановлену для четвертої групи, або перейшли на 

застосування ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи, та юридичні особи, 

утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення у звітному 

податковому періоді, у тому числі за набуті ними площі нових земельних ділянок, вперше 

сплачують податок протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним 

днем податкового (звітного) кварталу, в якому відбулося таке обрання/перехід, в якому 

відбулося утворення (виникнення права на земельну ділянку), а надалі - у порядку, 

визначеному підпунктом 5.9.2 цього пункту; 

5.9.4. що припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу у 

податковому (звітному) періоді, зобов'язані подати у період до їх фактичного припинення 

контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельних 

ділянок уточнену податкову декларацію; 

5.9.5. зобов'язані у разі, коли протягом податкового (звітного) періоду змінилася 

площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв'язку з набуттям 

(втратою) на неї права власності або користування: 

- уточнити суму податкових зобов'язань з податку на період починаючи з дати набуття 

(втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року; 

- подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом, 

контролюючим органам за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування 

земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а 

також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку; 

5.9.6. у разі надання сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в 

оренду іншому платникові податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у 

своїй декларації. У декларації орендаря така земельна ділянка не враховується; 



5.9.7. у разі оренди ними сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в 

особи, яка не є платником податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй 

декларації; 

5.9.8. перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний 

рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки. 
 

6.Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку 
 

6.1. Платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку, 

визначеному підпунктами 6.1.1 - 6.1.3 цього пункту. 

6.1.1. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку 

третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, 

ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення 

отриманих доходів. 

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і 

митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів та витрат такі платники єдиного 

податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги. 

6.1.2. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які є 

платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в 

порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну фінансову політику. Для реєстрації Книги обліку доходів та витрат такі 

платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник 

Книги. 

6.1.3. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані 

спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 

44.2, 44.3 статті 44 Кодексу. 

6.2. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого 

органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного 

податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні 

авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 Кодексу. 

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив 

перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 Кодексу, 

та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для 

платників єдиного податку другої або третьої групи. 

6.3. Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу 

податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального 

податкового (звітного) періоду. 

6.4. Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової 

адреси. 

6.5. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що перевищують 

обсяги доходів, встановлених пунктом 291.4 статті 291 Кодексу, відображаються платниками 

єдиного податку в податковій декларації з урахуванням особливостей, визначених 

підпунктами 6.5.1 - 6.5.5 цієї статті. 

6.5.1. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого 

органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) 

періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 

291 Кодексу, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за 

ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи - 

підприємці) груп або відмови від застосування  спрощеної системи оподаткування у зв’язку з 

переходом на оплату інших податків і зборів, визначених Кодексом 

При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, 

оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої 



груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за 

новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними цієї главою, 

авансові внески, встановлені пунктом 295.1 статті 295 Кодексу. 

Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового 

(звітного) періоду, звільняє таких платників від обов'язку подання податкової декларації у 

строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду. 

6.5.2. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо 

відображають: 

1) щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 Кодексу; 

2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку; 

3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу 

доходу). 

6.5.3. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці) у 

податковій декларації окремо відображають: 

1) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку; 

2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу 

доходу). 

6.5.4. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) у податковій 

декларації окремо відображають: 

1) обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, 

встановленою для таких платників пунктом 293.3 статті 293 Кодексу; 

2) обсяг доходу, що оподаткований за подвійною ставкою єдиного податку, 

встановленою для таких платників пунктом 293.3 статті 293 Кодексу (у разі перевищення 

обсягу доходу). 

6.5.5. У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі, 

здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему 

оподаткування, провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку 

першої і другої груп, платники єдиного податку в податковій декларації додатково 

відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій. 

6.6. Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації за 

податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення. 

При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного 

податку першої і другої груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна 

обрана ставка такими платниками єдиного податку. 

6.7. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм 

пунктів 6.5 і 6.6 цієї статті. Уточнююча податкова декларація подається у порядку, 

встановленому Кодексом. 

6.8. Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право 

подати до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) 

податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов'язку подання 

податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового 

(звітного) періоду. 

Така податкова декларація складається з урахуванням норм пунктів 6.5 і 6.6 цієї статті 

та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов'язання. 

6.9. Форми податкових декларацій платника єдиного податку, визначених пунктами 

6.2 і 6.3 цієї статті, затверджуються в порядку, встановленому статтею 46 Кодексу. 

6.10. Реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного 

податку: 

першої групи; 

другої - четвертої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду 

діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень. У 



разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1000000 гривень застосування 

реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим. 

Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого 

місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх 

наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника 

єдиного податку. 

Норми цього пункту не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють 

реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а 

також лікарських засобів та виробів медичного призначення. 
 

7.Особливості нарахування, сплати та подання звітності  

з окремих податків і зборів платниками єдиного податку 
 

7.1. Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та 

подання податкової звітності з таких податків і зборів: 

1) податку на прибуток підприємств; 

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), що 

отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої - третьої 

групи (фізичної особи) та оподатковані згідно з цією главою; 

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце 

постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, 

що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного 

податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 Кодексу, а також що сплачується 

платниками єдиного податку четвертої групи; 

4) податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за 

земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої - третьої 

груп для провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої 

групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва; 

5) рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку 

четвертої групи. 

7.2. Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені 

у пункті 7.1 цієї статті, здійснюються платниками єдиного податку в порядку, розмірах та у 

строки, встановлені Кодексом. 

У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі 

сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону. 

7.3. Платник єдиного податку виконує передбачені Кодексом функції податкового 

агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних 

осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-

правових відносинах. 

7.4. Девіденти, що виплачується платниками єдиного податку третьої групи 

(юридичними особами) та четвертої групи власникам корпоративних прав (засновникам 

таких платників єдиного податку), оподатковуються за правилами,встановленими розділами 

ІІ і IV Кодексу. 
 

8.Відповідальність платника єдиного податку 
 

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового 

кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного 

податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій. 

 

 

Секретар міської ради            С.ОЛІЙНИК 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення тридцять дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради  

сьомого   скликання    

від 09 липня 2020 року  

№ 2-39/VIІ 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ПОРЯДОК СПРАВЛЯННЯ  ТРАНСПОРТНОГО ПОДАТКУ 

НА ТЕРИТОРІЇ  КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 

Положення про встановлення транспортного податку в населених пунктах 

Корюківської міської ради (далі – Положення) розроблено відповідно до 

Податкового кодексу України та є обов’язковим до виконання юридичними та 

фізичними особами на території населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади. 
 

1. Платники податку 

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в 

тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані Україні згідно з чинним 

законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1. 

пункту 2 цього Положення є об’єктами оподаткування. 
 

2. Об'єкт оподаткування 

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких 

минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких 

становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня податкового (звітного) року.  

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та  реалізує державну політику економічного, 

соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом 

Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з 

марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.  

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному                   

веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких 

минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких 

становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані 

щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об'єм циліндрів двигуна, тип 

пального. 

 

 

 



3. База оподаткування 

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом 

оподаткування відповідно до підпункту 2.1. пункту 2 цього Положення. 

 

4. Ставка податку 

4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у 

розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом 

оподаткування відповідно до підпункту 2.1. пункту 2 цього Положення. 
 

5. Податковий період 

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

 

6. Порядок обчислення суми податку 

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних 

осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника 

податку. 

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум 

податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику 

податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року 

базового податкового (звітного) періоду (року). 

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок 

сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло 

право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове 

повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про 

перехід права власності. 

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-

рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють 

контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що 

перебувають у власності таких нерезидентів. 

6.3. Органи внутрішніх справ зобов'язані до 1 квітня 2015 року подати 

контролюючим органам за місцем реєстрації об'єкта оподаткування відомості, 

необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними 

особами. 

З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов'язані щомісяця у 

десятиденний строк після закінчення календарного місяця подавати 

контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння 

податку фізичними та юридичними особами, за місцем реєстрації об'єкта 

оподаткування станом на перше число відповідного місяця. 

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову 

політику. 

6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму 

податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають 

контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію 
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за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового 

кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. 

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація 

юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення 

права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в 

якому виникло право власності на такий об’єкт. 

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного 

власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім 

власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він 

втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим 

власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей 

об’єкт. 

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому 

власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок 

сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, 

починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. 

6.7. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом 

звітного періоду податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку 

місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) 

п’яти років. 

6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим 

автомобілем, який відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення є 

об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не 

сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт 

незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт 

підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про 

вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.  

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному 

володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому 

легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, 

прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний  надати 

контролюючому органу копію такої постанови  (рішення) протягом 10 днів з 

моменту отримання. 

6.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим 

автомобілем, який відповідно до підпункту 2.1  пункту 2 цього Положення  є 

об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою – 

платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення 

відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. 

 У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча 

декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 

календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення 

ухвали суду. 



6.10. Фізичні особи – платники податку мають право звернутися з 

письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для 

проведення звірки даних щодо: 

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку; 

б) розміру ставки податку; 

в) нарахованої суми податку.  

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та 

даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних 

документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт 

оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування),   

контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить 

перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове 

повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається 

скасованим (відкликаним).  

Фізичні особи – нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, 

звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем  

реєстрації об’єктів оподаткування. 

 

7. Порядок сплати податку 

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і 

зараховується до міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу 

України. 

8. Строки сплати податку 

8.1. Транспортний податок сплачується: 

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового 

повідомлення-рішення; 

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа 

місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній 

податковій декларації. 

9. Контроль 
9.1. Контроль за своєчасністю  подання податкової декларації  платником 

транспортного податку, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю  

сплати до бюджету  здійснюється контролюючим органом. 

  

10. Відповідальність 

10.1. Платники транспортного податку несуть відповідальність  

відповідно до Податкового кодексу України  за правильність обчислення, 

своєчасність та повноту сплати  суми транспортного податку, а також за 

своєчасність подання податкових декларацій. 

 

 

Секретар міської ради            С.ОЛІЙНИК 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення тридцять дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради  

сьомого   скликання    

від 09 липня 2020 року  

№ 2-39/VIІ 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР  

НА ТЕРИТОРІЇ КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 

1. Загальні положення 

 

1.1.  Положення про туристичний збір на території Корюківської міської 

ради (далі – Положення) розроблено на підставі ст. 268 Податкового кодексу 

України (далі – Кодекс), Бюджетного кодексу України, ст.26, Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» № та визначає порядок справляння 

туристичного збору на території населених пунктів Корюківської міської ради. 

 1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та 

фізичними особами на території Корюківської міської ради. 

 

2. Платники збору 

 

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без 

громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальних 

одиниць, на території яких діє рішення  міської ради про встановлення 

туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання 

(ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Кодексу, а 

саме: 

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки 

відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, 

пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади; 

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, 

котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що 

використовуються для тимчасового проживання (ночівлі). 

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які: 

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у 

населених пунктах Корюківської міської ради; 

б) особи визначені підпунктом «в» підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 

Кодексу, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях 

проживання (ночівлі), визначених підпунктом «б» підпункту 268.5.1 пункту 

268.5 статті 268 Кодексу, що належать фізичним особам на праві власності або 

на праві користування за договором найму; 

в) особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, що супроводжують 

осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше одного 

супроводжуючого); 

г) ветерани війни; 



ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, 

реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та 

санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та 

акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров’я; 

е) діти віком до 18 років; 

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-

курортні заклади; 

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, 

визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, які 

тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання 

(ночівлі), визначених підпунктом «б» підпункту 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 

Кодексу, що належать їй на праві власності або на праві користування за 

договором найму. 

2.3. Облік осіб, визначених підпунктом 2.2 пункту 2 цього Положення, 

ведеться податковими агентами туристичного збору окремо за кожною 

категорією. 

3. Ставка збору 

 

3.1. Ставка збору встановлюється за рішенням міської ради за кожну добу 

тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених 

підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Кодексу, у розмірі  0 відсотків - для 

внутрішнього туризму та 0 відсотків - для в’їзного туризму від розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. 

 

4. База справляння збору 

 

4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового 

розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 

пункту 268.5 статті 268 Кодексу. 

 

5. Податкові агенти 
 

5.1. Податковими агентами туристичного збору є: 

 

а) юридичні особи, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи 

юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 статті 268 Кодексу, 

фізичні особи - підприємці, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб 

у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 

статті 268 Кодексу; 

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих 

осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), 

визначених підпунктом «б» підпункту 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Кодексу, 



що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за 

договором найму; 

в) юридичні особи, які уповноважуються міською радою, справляти збір 

на умовах договору, укладеного з міською радою. 

 

6. Особливості справляння збору 

 

6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед 

тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, 

які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням 

інших вимог, визначених рішенням міської ради. 

6.2 За один і той самий період перебування платника збору на території 

однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено 

туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким 

платником збору, не допускається. 

6.3. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях 

проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві 

користування, виключно за наявності у платника збору документа, що 

підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Кодексу та рішення 

міської ради. 

6.4. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний 

збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено 

туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій 

особі у встановленому Кодексом порядку. 

 

7. Порядок сплати збору 

 

7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням 

щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду 

строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, 

на підставі рішення міської ради. 

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, 

що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації 

такого податкового агента зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як 

податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби 

за місцезнаходженням підрозділу. 

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному 

кварталу. 

 

8. Податковий обов’язок 
 

8.1. Податковим обов’язком визначається обов’язок платника сплатити 

суму податку в порядку і строки, визначені Кодексом та цим Положенням. 

8.2. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком і 

збором. 



8.3. Податковий обов’язок є безумовним і першочерговим стосовно інших 

неподаткових обов’язків платника податків, крім випадків передбачених 

Кодексом. 

8.4. Виконання податкового обов’язку може здійснюватися платником 

податку самостійно або за допомогою свого представника чи податкового 

агента. 

8.5. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання 

податкового обов’язку несе платник податку, крім випадку, визначених 

Кодексом. 

9. Контроль 

 

9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині 

справляння туристичного збору здійснює відповідний підрозділ центрального 

органу виконавчої влади який реалізує державну податкову політику.     

 

 

Секретар міської ради                                                                   С. ОЛІЙНИК 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять дев’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

09 липня 2020 року                       м. Корюківка                                  № 3-39/VIІ 

 

Про затвердження ставок 

самооподаткування на 2020 рік   

 

 Розглянувши рішення загальних зборів громадян за місцем проживання 

по старостинським округам Корюківської міської ради, враховуючи 

рекомендації постійної комісії  міської ради з питань власності, бюджету, 

соціально-економічного та культурного  розвитку  міста, керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада вирішила:  
 

1. Затвердити ставки самооподаткування на 2020 рік на території  

сільських населених пунктів, які входять до Корюківської міської 

територіальної громади, а саме: 

 
№ 

п/п 

Назва сіл, що ввійшли в громаду  Ставка самооподаткування з 

господарського двору у 2020 

році, грн. 

1. Бреч, Гуринівка, Лубенець, Нова Гуринівка, Озереди, Ховдіївка 50 

2. Буда, Маховики, Петрова Слобода, Соснівка, Шишка 50 

3. Забарівка, Воловики, Кирилівка, Нова Буда 50 

4. Наумівка, Андроники, Високе, Переділ, Спичувате, Турівка 50 

5. Рейментарівка, Богдалівка, Гутище, Заляддя, Олійники, сел.Довга 

Гребля 

50 

6. Сядрине, Будище, Самотуги, Тельне 50 

7. Тютюнниця, Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка  50 

8. Хотіївка 50 

9. Домашлин, Бешківка, Луковець 50 

10. Олександрівка, Верхолісся, Піски 50 

11. Савинки, Бурківка 50 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 

 

Секретар міської ради      С.ОЛІЙНИК  



                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 (тридцять дев’ята сесія сьомого скликання)  

 

 

09 липня 2020 року                      м. Корюківка                                        № 4-39/VIІ 
 

Про передачу майна  

міської комунальної власності 

 
 

Розглянувши лист Корюківської ЖЕК №106 від 01.07.2020 року, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, 

бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста, керуючись 

статтями 26, 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

 

міська рада вирішила: 

 

1. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс Корюківської 

житлово-експлуатаційної контори Корюківської міської ради токени в кількості 

3 штуки, вартістю 950,00 грн за одиницю, на загальну суму 2850,00 (дві тисячі 

вісімсот п’ятдесят гривень 00 копійок). 

 

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

Корюківській ЖЕК (Жоголко А.О.), здійснити прийняття – передачу майна 

вказаного в рішенні, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку міста. 

 

 

Секретар міської ради          С.ОЛІЙНИК 



                                                                                                                        
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять дев’ята сесія сьомого скликання)  

 

 

09  липня 2020 року                    м. Корюківка                                          №5-39/VIІ 

 

Про списання майна  

міської комунальної власності 
 
 

Розглянувши звернення Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 02.07.2020 року №09-14/451, відповідно до 

Положення про відчуження та списання майна, що є міською комунальною 

власністю, затвердженого рішенням двадцять четвертої сесії Корюківської 

міської ради п’ятого скликання від 20.08.2009  року, враховуючи рекомендації 

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

економічного та культурного розвитку міста, керуючись статтями 26, 60  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   
 

міська рада вирішила: 
 

1.  Надати дозвіл Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради на списання з балансу об’єктів нерухомості, що розміщені за 

адресою: вул. Б. Хмельницького, 4, м. Корюківка, а саме:  

- погріб, 1-Д, площею 8,5 кв.м., 2000 року введення в експлуатацію, 

інвентарний №101310045, первісна балансова вартість 700,00 грн, залишкова 

балансова вартість 77,00 грн.; 

- туалет, 1-Ж, площею 5,6 кв.м., 2000 року введення в експлуатацію, 

інвентарний №101310046, первісна балансова вартість 350,00 грн, знос 100%; 

- туалет дерев’яний, площею 3,25 кв.м., 2002 року введення в 

експлуатацію, інвентарний №101310047, первісна балансова вартість 445,00 

грн, залишкова балансова вартість 45,00 грн. 

 

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

(Наумчик І.В.) здійснити списання майна вказаного в даному рішенні, 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку міста. 

 

 

Секретар міської ради      С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять дев’ята сесія сьомого скликання)  

 

 

09 липня 2020 року                       м. Корюківка                                 № 6-39/VIІ 
 

Про внесення змін  

до  деяких рішень міської ради   

 

Розглянувши лист Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 06.07.2020 року №7, враховуючи рекомендації 

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

економічного та культурного розвитку міста, керуючись  ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни в 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»  

(надалі – Рішення), а саме: 

 

1.1. Викласти пункт 6. Рішення в наступній редакції: 

« 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.». 

 

2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

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

відпочинку «Зелений гай» (Корюка Ю.М.) здійснити відповідні заходи у 

зв’язку із внесеними  змінами у відповідності до вимог чинного 

законодавства. 

 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

культурного розвитку міста.  

 

 

Секретар міської ради         С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                                                 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА                             

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять дев’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

09 липня 2020 року                         м. Корюківка                                   № 7-39/VІI 

 

Про внесення змін до деяких рішень  

міської ради із земельних питань 

 

Розглянувши заяви громадян та додані матеріали, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись статтями 12, 79-1 

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

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

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до п. 3 рішення двадцять п’ятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 19.07.2019 р. № 11-25/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» в частині розташування земельної 

ділянки, яка виділялась Висоцькому Олексію Володимировичу для передачі 

безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

виклавши її в новій редакції, а саме: «за рахунок земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності з кадастровим 

номером 7422488700:05:000:1269», замість «яка розташована за адресою:                           

с. Сядрине» у зв’язку з поданою заявою. 

 

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

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

виготовлення документації із землеустрою» в частині площі земельної ділянки, 

яка виділялась Светюсі Анатолію Петровичу для передачі безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства виклавши її в новій 

редакції, а саме: «площею орієнтовно 0,72 га», замість «площею 0,60 га» у 

зв’язку з фактичним обміром земельної ділянки. 

 



3. Внести зміни до рішення двадцять четвертої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 30.05.2019 року № 20-24/VII «Про дозвіл на 

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

виключити. 

 

4. Внести зміни до п. 2 рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської 

ради п’ятого скликання від 30.04.2008 р. «Про дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на земельні ділянки» в частині назв 

документацій із землеустрою, виклавши їх в новій редакції, а саме: 

«2. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі її у власність або спільну сумісну власність: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.): 

- Поповій Тетяні Марківні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за 

адресою: вул. Паркова, 9, м. Корюківка. 

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

- Поповій Тетяні Марківні площею орієнтовно 0,06 га, яка розташована за 

адресою: вул. Паркова, 9, м. Корюківка», замість  

«2. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації, що 

підтверджують розміри земельних ділянок громадянам: 

- для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд: 

Поповій Тетяні Марківні – площею близько 0,10 га по вул. Куйбишева, 9. 

Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Куйбишева, 9. 

- для ведення особистого селянського господарства: 

Поповій Тетяні Марківні – площею близько 0,06 га по вул. Куйбишева, 9. 

Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Куйбишева, 9.» в зв’язку з 

поданою заявою та з змінами в чинному законодавстві. 

 

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

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

виготовлення документації із землеустрою» в частині площі земельної ділянки, 

яка виділялась Симончук Світлані Олексіївні для передачі безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства, виклавши її в 

новій редакції, а саме: «площею орієнтовно 0,1986 га», замість «площею                  

0,14 га» у зв’язку з фактичним обміром земельної ділянки. 

 

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

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

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

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

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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



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

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                            

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

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

«№ 10/453 рілля, № 5/3 кормові угіддя», замість «№ 10/474 рілля, № 6/371 

кормові угіддя» в зв’язку з поданою заявою. 

Вважати таким, що втратив чинність п. 3 рішення тридцять шостої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 28.05.2020 року № 15-36/VII 

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

 

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

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

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

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

Миколаївні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок між власниками 

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

земельних часток (паїв) по колишньому колективному сільськогосподарському 

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

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

саме: 

«№ 10/454 рілля, № 5/125 кормові угіддя», замість «№ 60 рілля, № 125 

кормові угіддя» в зв’язку з поданою заявою. 

Вважати таким, що втратив чинність п. 15 рішення тридцять шостої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 28.05.2020 року № 15-36/VII 

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

 

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

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

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

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

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                                     

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

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

виклавши його в новій редакції, а саме: 

«№ 10/470 рілля, № 6/368 кормові угіддя», замість «№ 10/466 рілля, № 

6/368 кормові угіддя» в зв’язку з поданою заявою. 



Вважати таким, що втратив чинність п. 1 рішення тридцять шостої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 28.05.2020 року № 15-36/VII 

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

 

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

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

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю)» щодо надання дозволу Олійник Любові Михайлівні на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

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

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                                      

«ім. Коцюбинського», а саме: № 1/11 рілля, № 5/85 кормові угіддя, № 8/418 

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

виклавши його в новій редакції, а саме: 

«№ 10/462 рілля, № 5/85 кормові угіддя, № 8/418 рілля, № 5/1 кормові 

угіддя», замість «№ 1/11 рілля, № 5/85 кормові угіддя, № 8/418 рілля, № 5/23 

кормові угіддя» в зв’язку з поданою заявою. 

Вважати таким, що втратив чинність п. 4 рішення тридцять шостої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 28.05.2020 року № 15-36/VII 

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

 

10. Внести зміни до п. 2 рішення тридцять шостої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 28.05.2020 року № 18-36/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю)» щодо надання дозволу Никифоренко Антоніні Володимирівні на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

протоколу про розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток 

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

(паїв) по колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                                     

«ім. Коцюбинського», а саме: № 10/457 рілля, № 6/457 кормові угіддя, № 10/458 

рілля, № 6/345 кормові угіддя в частині номера земельної ділянки (паю), 

виклавши його в новій редакції, а саме:  

«№ 5/2 кормові угіддя», замість «№ 6/457 кормові угіддя» в зв’язку з 

поданою заявою. 

 

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

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

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю)» щодо надання дозволу Метлі Павлу Володимировичу на виготовлення 



технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

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

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                                     

«Лісове», а саме: № 189 рілля, № 167 сіножаті, № 183 пасовища в частині 

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

«№ 26 рілля, № 144 сіножать», замість «№ 189 рілля, № 167 сіножаті» в 

зв’язку з поданою заявою. 

Вважати таким, що втратив чинність п. 10 рішення тридцять шостої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 28.05.2020 року № 15-36/VII 

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

 

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

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

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю)» щодо надання дозволу Кучеренку Леоніду Анатолійовичу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

протоколу про розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток 

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

(паїв) по колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                                     

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

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

«№ 91 рілля, № 152 пасовища, № 152 сіножать», замість «№ 176 рілля,                 

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

Вважати таким, що втратив чинність п. 9 рішення тридцять шостої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 28.05.2020 року № 15-36/VII 

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

 

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

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

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

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

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                                     

«Полісся», а саме: № 35 рілля, № 141 пасовища, № 34 сіножаті в частині номера 

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

«№ 76 рілля, № 141 пасовища, № 6 сіножать», замість № 35 рілля, № 141 

пасовища, № 34 сіножаті» в зв’язку з поданою заявою. 



Вважати таким, що втратив чинність п. 6 рішення тридцять шостої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 28.05.2020 року № 15-36/VII 

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

 

14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Секретар міської ради       С.ОЛІЙНИК 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                                                   

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять дев’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

09 липня 2020 року                         м. Корюківка                                   № 8-39/VІI 

 

Про розірвання та поновлення   

договорів оренди (суборенди) землі 

 

 Розглянувши заяву Галушки Ірини Олександрівни та додані матеріали, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись статтями 12, 93, 

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

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

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 

землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

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

в Україні», 

міська рада вирішила:  

 

1. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Головним 

управлінням Держземагентства у Чернігівській області та Галушкою Іриною 

Олександрівною від 27.06.2014 року на земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення загальною площею 3,0000 га, яка 

розташована на території Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області у зв’язку з продажем нерухомого майна. Кадастровий 

номер земельної ділянки 7422488700:05:000:1134. 

1.1.Галушці Ірині Олександрівні зареєструвати додаткову угоду про 

розірвання договору оренди землі відповідно до норм чинного законодавства. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

Секретар міської ради       С.ОЛІЙНИК 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять дев’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

09 липня 2020 року                           м. Корюківка                                   № 9-39/VІI 

 

Про створення 

громадського пасовища 

 

Розглянувши заяву уповноваженої особи громадян сіл Савинки та Бурківка 

Корюківської міської ради Васюк Зінаїди Василівни, щодо забезпечення в 

потребі випасання громадського поголівя ВРХ на землях 

сільськогосподасрького призначення державної власності розташованих на 

території Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської 

області, відповідно до статей 34, 38 Земельного кодексу України, частини 

п’ятої розділу другому “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України 

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 

земель державної та комунальної власності”, керуючись статею 26 Закону 

України “Про мiсцеве самоврядування в Українi”, 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Клопотати 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 сільськогосподарського 

призначення державної власності, розташованих на території Корюківської 

міської ради (за межами населеного пункту села Савинки), Корюківського 

району, Чернігівської області. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Секретар міської ради       С.ОЛІЙНИК 



 
      У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять дев’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

09 липня 2020 року                          м. Корюківка                                  № 10-39/VІI 

 

Про дозвіл на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

земельної частки (паю) 

  

 Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб, та додані матеріали, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст.ст. 12,                        

79-1, 81 Земельного кодексу України, ст.ст. 3, 5 Закону України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв), Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

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

Україні», 

 

міська рада вирішила:  

    

1. Дати дозвіл Приватному сільськогосподарському підприємству 

«ЧЕРВОНИЙ МАЯК» на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) за рахунок не витребуваних земельних ділянок (земельних часток 

(паїв)) для подальшого оформлення права оренди для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею орієнтовно 15,9071 га згідно 

Додатку 1.  

Земельні ділянки розташовані за межами населеного пункту                       

села Савинки, Корюківського району, Чернігівської області. 

 



2.Дати дозвіл Горбатенко Валентині Володимирівні на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

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

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                             

«ім. Гагаріна», а саме:  

№ 90 сіножаті, № 327 пасовища. 

 

3.Дати дозвіл Гудим Марії Герасимівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

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

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                             

«Рассвет», а саме:  

№ 149 рілля, № 37 сіножаті, № 59 пасовища. 

 

4. Зобов’язати фізичних осіб укласти договори на виконання робіт по 

розробці документації із землеустрою та подати розроблені документації із 

землеустрою на сесію Корюківської міської ради для прийняття рішення про 

надання земельних ділянок у власність. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Секретар міської ради       С.ОЛІЙНИК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до рішення тридцять дев’ятої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 09.07.2020 № 10-39/VII 
 

 

Перелік  

не витребуваних земельних ділянок (земельних часток (паїв)) на які надається дозвіл  

ПСП «ЧЕРВОНИЙ МАЯК» на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

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

оформлення права оренди на території Корюківської міської ради  

(за межами населеного пункту села Савинки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради      С.ОЛІЙНИК 
 

№ ділянки Площа Кадастровий номер  

6/437 0,4544 7422488300:03:000:0815 

6/438 0,3832 7422488300:03:000:0816 

6/441 0,3599 7422488300:03:000:0819 

6/443 0,3601 7422488300:03:000:0821 

6/444 0,3600 7422488300:03:000:0822 

6/445 0,3722 7422488300:03:000:0823 

6/449 0,5266 7422488300:03:000:0827 

6/450 0,4249 7422488300:03:000:0828 

6/451 0,4284 7422488300:03:000:0829 

6/454 0,5479 7422488300:03:000:0832 

6/455 0,7004 7422488300:03:000:0833 

6/459 0,5630 7422488300:03:000:0837 

6/461 0,5501 7422488300:03:000:0839 

5/118 0,8419 7422488300:03:000:0403 

6/136 0,5200 7422488300:03:000:0454 

11/481 0,8226 7422488300:03:000:0999 

11/484 0,8047 7422488300:03:000:1002 

11/485 0,7807 7422488300:03:000:1003 

6/206 0,3942 7422488300:03:000:0525 

6/208 0,3600 7422488300:03:000:0527 

6/235 0,3600 7422488300:03:000:0554 

6/261 0,4297 7422488300:03:000:0581 

6/279 0,3601 7422488300:03:000:0599 

6/213 0,3599 7422488300:03:000:0633 

6/378 0,4683 7422488300:03:000:0698 

6/415 0,5009 7422488300:03:000:0735 

6/434 0,3591 7422488300:03:000:0752 

6/293 2,5139 7422488300:03:000:0760 

Всього  15,9071  



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять дев’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

09 липня 2020 року                         м. Корюківка                                  № 11-39/VІI 

 

Про дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки зі зміною цільового призначення  
 

Розглянувши заяву Приватного сільськогосподарського підприємства 

«ЧЕРВОНИЙ МАЯК» та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись статтями 12, 79-1, 89, 116, 118, 122, 123, 

186 Земельного кодексу України, статтями 25, 55 Закону України «Про 

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

Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Дати дозвіл приватному сільськогосподарському підприємству 

«ЧЕРВОНИЙ МАЯК» на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 

зі зміною цільового призначення (виду використання) 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. Кадастровий номер 

земельної ділянки 7422488700:05:000:1134. 

 

2. Зобов’язати ПСП «ЧЕРВОНИЙ МАЯК» укласти договір на виконання 

робіт по розробці документації із землеустрою та подати розроблений проект 

на сесію Корюківської міської ради для прийняття рішення про надання 

земельної ділянки в оренду. 

 

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



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Секретар міської ради       С.ОЛІЙНИК 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять дев’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

09 липня 2020 року                        м. Корюківка                                  № 12-39/VІI 

 

Про надання погодження на проведення 

земельних торгів за межами населених пунктів  

Корюківської міської ради 

 

 Розглянувши 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, відповідно розпорядження Кабінету 

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

ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну 

власність об’єднаних територіальних громад», враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1. Погодити проведення земельних торгів з продажу права оренди на 

земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної власності 

площею 32,1888 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(кадастровий номер 7422480500:04:000:0866), що розташована на території 

Корюківської міської ради (за межами населеного пункту села Верхолісся) 

Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

Секретар міської ради       С.ОЛІЙНИК 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять дев’ята сесія сьомого скликання) 

 

09 липня 2020 року                         м. Корюківка                              № 13-39/VІI 

 

Про дозвіл на виготовлення  

документації із землеустрою  
 

Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб та додані матеріали, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись статтями 12,             

79-1, 89, 116, 118, 120, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, статтями 25, 

55 Закону України «Про землеустрій», статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі її в оренду або спільну сумісну оренду: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

- Корюці Юлії Миколаївні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за 

адресою: вул. Маяковського, 15, м. Корюківка. 

-Мисник Лідії Андріївні площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована за 

адресою: вул. Робоча, 24, с. Гуринівка. 

-Мещанинцю Віктору Миколайовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Партизанська, 19, м. Корюківка. 

-Пилипцю Ігорю Анатолійовичу та Чабан Ірині Анатоліївні площею 

орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою: вул. Енергетична, 5,                                   

м. Корюківка. 

-Стукалу Віталію Миколайовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Незалежності, 36А, м. Корюківка. 

-Лимаренку Костянтину Миколайовичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Трудова, 7а, с. Трудовик. 

 



- для будівництва індивідуальних гаражів, (КВЦПЗ 02.05.): 

- Макаровій Тетяні Василівні площею орієнтовно 0,01 га, яка розташована 

за адресою: вул. Передзаводська, гараж № 7, м. Корюківка. 

 

2. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачі її у власність або спільну сумісну власність: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

-Бакланському Миколі Олександровичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: пров. Перемоги, ІІ-й, 5, м. Корюківка. 

-Кожушко Валентині Іванівні площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована 

за адресою: вул. Туніка, 23, с. Рейментарівка. 

-Надточій Ользі В’ячеславівні площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована 

за адресою: вул. Шевченка, 40, с. Лубенець. 

 

- для будівництва індивідуальних гаражів, (КВЦПЗ 02.05.): 

-Коробко Олександрі Петрівні площею орієнтовно 0,01 га, яка розташована 

за адресою: вул. Кошового, гараж № 47, м. Корюківка. 

 

3. Дати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для подальшої передачі її безоплатно у власність: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

-Беспалій Катерині Вікторівні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована 

за адресою: вул. Омеляна Каруки, м. Корюківка. 

-Томащуку Роману Володимировичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шкільна, с. Бреч. 

 

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

-Марченко Олені Григорівні площею орієнтовно 0,30 га, яка розташована 

за адресою: с. Сядрине. 

-Олійнику Олександру Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Савинки. 

-Єфіменко Анні Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована за 

адресою: с. Воловики. 

-Корінь Наталії Олександрівні площею орієнтовно 1,00 га, яка розташована 

за адресою: с. Наумівка. 

-Батюк Людмилі Іванівні площею орієнтовно 0,50 га, яка розташована за 

адресою: с. Хотіївка. 

-Киянець Валентині Василівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

за адресою: с. Домашлин. 

-Мунтяну Віталію Михайловичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Костючки. 



-Бондаренку Андрію Юрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Тютюнниця. 

-Грукало Ользі Олександрівна площею орієнтовно 0,60 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

-Метлі Анні Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

за адресою: с. Турівка. 

-Метлі Тетяні Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Турівка. 

-Милейко Ніні Михайлівні площею орієнтовно 0,45 га, яка розташована 

за адресою: с. Савинки. 

-Войтенку Валерію Миколайовичу площею орієнтовно 1,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Воловики. 

-Литовченко Світлані Миколаївні площею орієнтовно 1,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Воловики. 

-Скрибченко Марії Григорівні площею орієнтовно 1,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Воловики. 

 

4. Дати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення 

за межами населеного пункту Корюківської міської ради для подальшої 

передачі її безоплатно у власність: 

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

- Галушці Володимиру Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Галушці Марії Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Галушці Віктору Даниловичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

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

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Бабичу Євгенію Дмитровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Бабич Тетяні Валеріївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 



пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Бабичу Володимиру Євгенійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Бабичу Григорію Євгенійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Барабашу Віктору Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Барабаш Катерині Анатоліївні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Барабашу Денису Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Мойсієнку Віктору Анатолійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Мойсієнко Світлані Леонідівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Мойсієнко Ользі Вікторівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Мойсієнку Андрію Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Стрільцю Сергію Петровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Стрілець Анні Анатоліївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 



пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Стрілець Анастасії Сергіївни площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Ісаєву Анатолію Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Ісаєвій Світлані Анатоліївні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Смаглюковій Анастасії Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Левицькому Олександру Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Левицькій Аллі Петрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Левицькому Владиславу Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, 

яка розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 7422489200:07:000:1894. 

- Левицькому Дмитру Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Полозу В’ячеславу Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Полоз Оксані Анатоліївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Полоз Дар’ї В’ячеславівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 



пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Полозу Андрію В’ячеславовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Барановій Марії Юріївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Торчишнік Наталії Василівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Полозу Миколі Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Полоз Валентині Григорівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Левченко Анастасії Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Левченко Олені Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Левченку Олександру Юрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Левченко Ірині Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Шматку Геннадію Павловичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Шматок Олександрі Геннадіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 



населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Шматок Любові Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Шматок Поліні Геннадіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Матушковій Наталії Петрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Кожемі Анастасії Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Кожемі Оксані Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Матушкову Геннадію Васильовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Пеньковій Ірині Андріївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Пенькову Олександру Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Іващенко Ірині Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Іващенку Івану Ігоровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Іващенко Ользі Юріївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 



пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Іващенку Ігору Леонідовичу орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Музиченко Вікторії Вікторівні орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Марухно Оксані Іванівні орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Яковцю Сергію Миколайовичу орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Долбіну Миколі Костянтиновичу орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Долбіну Олександру Миколайовичу орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Кобець Любові Миколаївні орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Одерій Яні Сергіївні орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Одерію Дмитру Вікторовичу орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Байдак Людмилі Володимирівні орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Байдаку Володимиру Миколайовичу орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 



пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Атрощенку Максиму Вікторовичу орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Атрощенку Віктору Володимировичу орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Ковальову Роману Сергійовичу орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Ковальовій Ірині Миколаївні орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Кожушко Валентині Володимирівні орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Єсипенко Олександрі Андріївні орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Єсипенко Олені Олександрівні орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Єсипенку Андрію Івановичу орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Кугук Альоні Іванівні орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Кугуку Олексію Віталійовичу орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Пивовар Зінаїді Іванівні орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 



пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Кугук Людмилі Олександрівні орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Кугуку Віталію Івановичу орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Макаренко Альоні Віталіївні орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Кожушку Миколі Миколайовичу орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Кожушко Юлії Юріївні орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Демяненко Ірині Віталіївні орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

-Демяненку Євгену Володимировичу орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1894. 

- Приображенському Євгену Павловичу площею орієнтовно 0,90 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3134. 

- Демченку Андрію Валерійовичу площею орієнтовно 0,95 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:002:0248. 

- Лисиці Ользі Михайлівні площею орієнтовно 0,65 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1267. 

- Шишкову Михайлу Івановичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 



населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1267. 

- Воскобойник Наталії Олександрівні площею орієнтовно 1,50 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1267. 

- Русавській Ірині Василівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1007. 

- Русавському Дмитру Юрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1007. 

- Хобелу Дмитру Васильовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1007. 

- Хобелу Василю Михайловичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1007. 

- Верещаці Руслану Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3062. 

- Заяць Ніні Пилипівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482000:06:002:0082. 

- Заяць Віктору Георгійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482000:06:002:0082. 

- Боровику Юрію Михайловичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482000:06:002:0108. 

- Боровик Людмилі Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482000:06:002:0108. 

- Сергейку Олександру Васильовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 



населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482000:06:002:0108. 

- Борсуку Олександру Михайловичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482000:06:002:0108. 

- Ткаченко Ніні Василівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1197. 

- Хоменко Олені Володимирівні площею орієнтовно 1,9452 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:006:0070. 

- Мороз Лілії Віталіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1912. 

- Морозу Володимиру Івановичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1912. 

 

5. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), для оформлення права комунальної власності на земельну ділянку: 

- для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

(КВЦПЗ 03.15.): 

- Корюківській міській раді (юридична адреса: вул. Бульварна, 6,                    

м. Корюківка) площею орієнтовно 0,05 га, яка розташована за адресою:                   

вул. Бульварна, 25Б, м. Корюківка. 

 

6. Дати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «КИТАЙСЬКО-

УКРАЇНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ «ФАНДА» на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для подальшої передачі в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01), що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту) по вул. Зарічна, 89, м. Корюківка, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

Площа земельної ділянки 16,7442 га, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:04:000:1514. 

6.1. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 



7. Фактичний розмір та місце розташування земельних ділянок, на які 

відповідно до вимог чинного законодавства Корюківською міською радою 

надаються дозволи на їх оформлення у власність чи користування, 

встановлюється та затверджується після виготовлення відповідних проектів 

землеустрою. 

 

8. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб укласти договори на 

виконання робіт по розробці документації із землеустрою та подати розроблені 

документації із землеустрою на сесію Корюківської міської ради для прийняття 

рішення про надання земельних ділянок у власність чи користування. 

 

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

 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Секретар міської ради       С.ОЛІЙНИК 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять дев’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

09 липня 2020 року                        м. Корюківка                                   № 14-39/VІI 

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) земельної частки (паю) 

  

 Розглянувши заяви громадян та додані матеріали, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись Земельним кодексом 

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

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

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

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

вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Валентині Іванівні за межами села Савинки Корюківського району 

Чернігівської області. 

1.1. Передати Ніколаєнко Валентині Іванівні у власність земельні ділянки, 

а саме: 

1,8802 га – рілля (пай 5/250), кадастровий номер 7422488300:03:000:0321 

0,7000 га – пасовище (пай 20), кадастровий номер 7422488300:03:000:0290 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки  Корюківського району Чернігівської області. 



1.2. Зобов’язати Ніколаєнко Валентину Іванівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Валентині Романівні за межами села Сядрине Корюківського району 

Чернігівської області. 

2.1. Передати Іванченко Валентині Романівні у власність земельні 

ділянки, а саме: 

3,1422 га – рілля (пай 259), кадастровий номер 7422488700:05:012:0004 

0,5816 га – сіножаті (пай 158), кадастровий номер 7422488700:05:000:0859 

0,5855 га – пасовище (пай 34), кадастровий номер 7422488700:05:000:0925 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сядрине  Корюківського району Чернігівської області. 

2.2. Зобов’язати Іванченко Валентину Романівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно.   

 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бєловій Катерині 

Миколаївні за межами села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської 

області. 

3.1. Передати  Бєловій Катерині Миколаївні у власність земельні ділянки, 

а саме: 

2,1853 га – рілля (пай 20/194), кадастровий номер 7422489200:07:000:1568 

0,5008 га – сіножаті (пай 6/163), кадастровий номер 7422489200:07:000:1991 

0,2036 га – пасовище (пай 4/163), кадастровий номер 7422489200:07:000:1136 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 

3.2. Зобов’язати Бєлову Катерину Миколаївну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно.   

 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бараненко Зінаїді 

Григорівні за межами села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської 

області. 

4.1. Передати  Бараненко Зінаїді Григорівні у власність земельні ділянки, 

а саме: 

2,4226 га – рілля (пай 2/62), кадастровий номер 7422489200:07:000:0962 



0,5007 га – сіножаті (пай 6/159), кадастровий номер 7422489200:07:000:1987 

0,2044 га – пасовище (пай 4/159), кадастровий номер 7422489200:07:000:1132 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 

4.2. Зобов’язати Бараненко Зінаїду Григорівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Смецькій Марії 

Єфимівні за межами села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської 

області. 

5.1. Передати Смецькій Марії Єфимівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,4199 га – рілля (пай 12/111), кадастровий номер 7422489200:07:000:1466 

0,4985 га – сіножаті (пай 5/125), кадастровий номер 7422489200:07:000:1322 

0,2639 га – пасовище (пай 4/125), кадастровий номер 7422489200:07:000:1098 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 

5.2. Зобов’язати Смецьку Марію Єфимівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Верещаці Миколі 

Івановичу за межами села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської 

області. 

6.1. Передати Верещаці Миколі Івановичу у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,0441 га – рілля (пай 20/186), кадастровий номер 7422489200:07:000:1560 

0,5008 га – сіножаті (пай 6/186), кадастровий номер 7422489200:07:000:2006 

0,2361 га – пасовище (пай 4/186), кадастровий номер 7422489200:07:000:1159 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 

6.2. Зобов’язати Верещаку Миколу Івановича використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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



Катерині Олександрівні за межами села Сядрине Корюківського району 

Чернігівської області. 

7.1. Передати Осипенко Катерині Олександрівні у власність земельні 

ділянки, а саме: 

3,1726 га – рілля (пай 219), кадастровий номер 7422488700:05:000:1324 

0,4065 га – сіножаті (пай 175), кадастровий номер 7422488700:05:000:0766 

0,4465 га – пасовище (пай 344), кадастровий номер 7422488700:05:000:0308 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сядрине  Корюківського району Чернігівської області. 

7.2. Зобов’язати Осипенко Катерину Олександрівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно.   

 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Анатолію Микитовичу за межами села Савинки Корюківського району 

Чернігівської області. 

8.1. Передати Гулянкову Анатолію Микитовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,5099 га – рілля (пай 1/7), кадастровий номер 7422488300:03:000:0031 

0,7001 га – пасовище (пай 5/46), кадастровий номер 7422488300:03:000:0327 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки  Корюківського району Чернігівської області. 

8.2. Зобов’язати Гулянкова Анатолія Микитовича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Балуті Людмилі 

Андріївні за межами села Савинки Корюківського району Чернігівської області. 

9.1. Передати Балуті Людмилі Андріївні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,8814 га – рілля (пай 5/251), кадастровий номер 7422488300:03:000:0322 

1,8801 га – рілля (пай 5/244), кадастровий номер 7422488300:03:000:0314 

0,7001 га – пасовище (пай 5/19), кадастровий номер 7422488300:03:000:0289 

0,6999 га – пасовище (пай 5/18), кадастровий номер 7422488300:03:000:0287 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки  Корюківського району Чернігівської області. 

9.2. Зобов’язати Балуту Людмилу Андріївну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 



Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Матюсі Світлані 

Василівні за межами села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської 

області. 

10.1. Передати Матюсі Світлані Василівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

0,7384 га – рілля (пай 7/77(1)), кадастровий номер 7422489200:07:000:1429 

1,6817 га – рілля (пай 9/77(2)), кадастровий номер 7422489200:07:000:1443 

0,3275 га – сіножаті (пай 5/46), кадастровий номер 7422489200:07:000:1243 

0,2186 га – пасовище (пай 4/46), кадастровий номер 7422489200:07:000:1019 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 

10.2. Зобов’язати Матюху Світлану Василівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Губар Ганні 

Григорівні за межами села Савинки Корюківського району Чернігівської 

області. 

11.1. Передати Губар Ганні Григорівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,5102 га – рілля (пай 8/420), кадастровий номер 7422488300:03:000:0926 

0,5200 га – пасовище (пай 6/302), кадастровий номер 7422488300:03:000:0622 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки  Корюківського району Чернігівської області. 

11.2. Зобов’язати Губар Ганну Григорівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександру Володимировичу за межами села Сядрине Корюківського району 

Чернігівської області. 

12.1. Передати Олійнику Олександру Володимировичу у власність 

земельні ділянки, а саме: 

3,2108 га – рілля (пай 287), кадастровий номер 7422488700:05:000:0218 

0,4113 га – сіножаті (пай 183), кадастровий номер 7422488700:05:000:0774 

0,2605 га – пасовище (пай 241), кадастровий номер 7422488700:05:000:0362 



для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сядрине Корюківського району Чернігівської області. 

12.2. Зобов’язати Олійника Олександра Володимировича 

використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням 

вимог статей 91, 103 Земельного кодексу України після здійснення державної 

реєстрації права власності на нерухоме майно.   

 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Коломоєць Тетяні 

Олексіївні за межами села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської 

області. 

13.1. Передати Коломоєць Тетяні Олексіївні у власність земельні ділянки, 

а саме: 

1,3844 га – рілля (пай 2), кадастровий номер 7422489200:07:000:0002 

1,8073 га – сіножаті (пай 183), кадастровий номер 7422489200:07:000:0597 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 

13.2. Зобов’язати Коломоєць Тетяну Олексіївну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Горській Вірі 

Григорівні за межами села Сахутівка Корюківського району Чернігівської 

області. 

14.1. Передати Горській Вірі Григорівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,4465 га – рілля (пай 3), кадастровий номер 7422489200:07:000:0003 

1,2527 га – сіножаті (пай 226), кадастровий номер 7422489200:07:000:0641 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сахутівка Корюківського району Чернігівської області. 

14.2. Зобов’язати Горську Віру Григорівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Маховику Сергію 

Петровичу за межами міста Корюківка Корюківського району Чернігівської 

області. 

15.1. Передати Маховику Сергію Петровичу у власність земельні ділянки, 

а саме: 



3,1503 га – рілля (пай 41), кадастровий номер 7422410100:04:000:0209 

1,5389 га – сіножаті (пай 268), кадастровий номер 7422410100:04:000:0793 

2,0334 га – пасовище (пай 277), кадастровий номер 7422410100:04:000:0961 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

міста Корюківка Корюківського району Чернігівської області. 

15.2. Зобов’язати Маховика Сергія Петровича використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Стукало Оксані 

Володимирівні за межами села Савинки Корюківського району Чернігівської 

області. 

16.1. Передати Стукало Оксані Володимирівні у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,5103 га – рілля (пай 8/413), кадастровий номер 7422488300:03:000:0919 

0,8075 га – пасовище (пай 5/35), кадастровий номер 7422488300:03:000:0305 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки Корюківського району Чернігівської області. 

16.2. Зобов’язати Стукало Оксану Володимирівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Миколі Григоровичу за межами села Савинки Корюківського району 

Чернігівської області. 

17.1. Передати Никифоренку Миколі Григоровичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

1,8796 га – рілля (пай 2/112), кадастровий номер 7422488300:03:000:0136 

0,7856 га – пасовище (пай 5/36), кадастровий номер 7422488300:03:000:0306 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки Корюківського району Чернігівської області. 

17.2. Зобов’язати Никифоренка Миколу Григоровича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Науменко Тетяні 



Василівні за межами села Савинки Корюківського району Чернігівської 

області. 

18.1. Передати Науменко Тетяні Василівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,5101 га – рілля (пай 1/6), кадастровий номер 7422488300:03:000:0030 

0,6999 га – пасовище (пай 5/45), кадастровий номер 7422488300:03:000:0326 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки Корюківського району Чернігівської області. 

18.2. Зобов’язати Науменко Тетяну Василівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Симончук Марії 

Олімпіївні за межами села Наумівка Корюківського району Чернігівської 

області. 

19.1. Передати Симончук Марії Олімпіївні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,6603 га – рілля (пай 14/300), кадастровий номер 7422485500:06:002:0034 

0,2601 га – сіножаті (пай 32/300), кадастровий номер 7422485500:06:001:1433 

0,2897 га – пасовище (пай 35/300), кадастровий номер 7422485500:06:001:1625 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Наумівка Корюківського району Чернігівської області. 

19.2. Зобов’язати Симончук Марію Олімпіївну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Костючок Лідії 

Артемівні за межами села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської 

області. 

20.1. Передати Костючок Лідії Артемівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,4197 га – рілля (пай 9/85), кадастровий номер 7422489200:07:000:1441 

2,4227 га – рілля (пай 9/84), кадастровий номер 7422489200:07:000:1440 

0,5007 га – сіножаті (пай 6/158), кадастровий номер 7422489200:07:000:1986 

0,5008 га – сіножаті (пай 6/157), кадастровий номер 7422489200:07:000:1985 

0,2044 га – пасовище (пай 4/157), кадастровий номер 7422489200:07:000:1130 

0,2044 га – пасовище (пай 4/158), кадастровий номер 7422489200:07:000:1131 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 



20.2. Зобов’язати Костючок Лідію Артемівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Миколі Миколайовичу за межами села Олександрівка Корюківського району 

Чернігівської області. 

21.1. Передати Коломійцю Миколі Миколайовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

4,6264 га – рілля (пай 316), кадастровий номер 7422480500:04:000:0316 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Олександрівка Корюківського району Чернігівської області. 

21.2. Зобов’язати Коломійця Миколу Миколайовича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександру Вікторовичу та Лисенку Ігору Вікторовичу за межами                           

міста Корюківка Корюківського району Чернігівської області. 

22.1. Передати Лисенку Олександру Вікторовичу та Лисенку Ігору 

Вікторовичу у спільну часткову власність по ½ частці земельні ділянки, а саме: 

3,9946 га – рілля (пай 243), кадастровий номер 7422410100:04:000:0491 

1,5274 га – сіножаті (пай 252), кадастровий номер 7422410100:04:000:0777 

1,3155 га – пасовище (пай 60), кадастровий номер 7422410100:04:006:0077 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

міста Корюківка Корюківського району Чернігівської області. 

22.2. Зобов’язати Лисенка Олександра Вікторовича та Лисенка Ігоря 

Вікторовича використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням з 

дотриманням вимог статей 91, 103 Земельного кодексу України після 

здійснення державної реєстрації права власності на нерухоме майно. 

 

23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Летуті Людмилі 

Олександрівні за межами села Сядрине Корюківського району Чернігівської 

області. 

23.1. Передати Летуті Людмилі Олександрівні у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,2547 га – рілля (пай 224), кадастровий номер 7422488700:05:000:0097 

0,4064 га – сіножаті (пай 173), кадастровий номер 7422488700:05:000:0764 

0,3102 га – пасовище (пай 202), кадастровий номер 7422488700:05:000:0665 



для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сядрине Корюківського району Чернігівської області. 

23.2. Зобов’язати Летуту Людмилу Олександрівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Валентині Василівні за межами села Тютюнниця Корюківського району 

Чернігівської області. 

24.1. Передати Голобурді Валентині Василівні у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,4202 га – рілля (пай 20/181), кадастровий номер 7422489200:07:000:1552 

0,3762 га – сіножаті (пай 6/172), кадастровий номер 7422489200:07:000:2000 

0,1998 га – пасовище (пай 4/172), кадастровий номер 7422489200:07:000:1145 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 

24.2. Зобов’язати Голобурду Валентину Василівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Милейко Ганні 

Федорівні за межами села Савинки Корюківського району Чернігівської 

області. 

25.1. Передати Милейко Ганні Федорівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,2548 га – рілля (пай 3/196), кадастровий номер 7422488300:03:000:0222 

0,5009 га – пасовище (пай 6/415), кадастровий номер 7422488300:03:000:0735 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки Корюківського району Чернігівської області. 

25.2. Зобов’язати Милейко Ганну Федорівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Валентині Миколаївні за межами села Сядрине Корюківського району 

Чернігівської області. 



26.1. Передати Запорожець Валентині Миколаївні у власність земельні 

ділянки, а саме: 

3,1790 га – рілля (пай 221), кадастровий номер 7422488700:05:000:0094 

0,7168 га – сіножаті (пай 4), кадастровий номер 7422488700:05:072:0004 

0,5290 га – пасовище (пай 46), кадастровий номер 7422488700:05:000:0937 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сядрине Корюківського району Чернігівської області. 

26.2. Зобов’язати Запорожець Валентину Миколаївну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Рябчун Ніні 

Михайлівні за межами села Савинки Корюківського району Чернігівської 

області. 

27.1. Передати Рябчун Ніні Михайлівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,5148 га – рілля (пай 10/461), кадастровий номер 7422488300:03:000:0968 

0,3600 га – пасовище (пай 6/342), кадастровий номер 7422488300:03:000:0662 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки Корюківського району Чернігівської області. 

27.2. Зобов’язати Рябчун Ніну Михайлівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Валентині Степанівні за межами села Сядрине Корюківського району 

Чернігівської області. 

28.1. Передати Надточей Валентині Степанівні у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,3515 га – рілля (пай 257), кадастровий номер 7422488700:05:000:0088 

0,5295 га – сіножаті (пай 97), кадастровий номер 74224888700:05:067:0005 

0,3101 га – пасовище (пай 190), кадастровий номер 7422488700:05:000:0653 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сядрине Корюківського району Чернігівської області. 

28.2. Зобов’язати Надточей Валентину Степанівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 



29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександру Анатолійовичу та Михліну Василю Анатолійовичу за межами села 

Хотіївка Корюківського району Чернігівської області. 

29.1. Передати Михліну Олександру Анатолійовичу та Михліну Василю 

Анатолійовичу у спільну часткову власність по ½ частці земельні ділянки, а 

саме: 

3,3072 га – рілля (пай 48), кадастровий номер 7422489400:03:000:0524 

1,3999 га – сіножаті (пай 21), кадастровий номер 74224889400:03:013:0286 

0,4166 га – пасовище (пай 255), кадастровий номер 7422489400:03:000:0014 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Хотіївка Корюківського району Чернігівської області. 

29.2. Зобов’язати Михліна Олександра Анатолійовича та Михліна Василя 

Анатолійовича використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням з 

дотриманням вимог статей 91, 103 Земельного кодексу України після 

здійснення державної реєстрації права власності на нерухоме майно. 

 

30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Андрію Валерійовичу за межами села Хотіївка Корюківського району 

Чернігівської області. 

30.1. Передати Пилипенку Андрію Валерійовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

3,4736 га – рілля (пай 91), кадастровий номер 7422489400:03:000:0579 

0,9379 га – сіножаті (пай 22), кадастровий номер 74224889400:03:013:0285 

0,4166 га – пасовище (пай 256), кадастровий номер 7422489400:03:000:0868 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Хотіївка Корюківського району Чернігівської області. 

30.2. Зобов’язати Пилипенка Андрія Валерійовича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Милейку Андрію 

Леонідовичу за межами села Савинки Корюківського району Чернігівської 

області. 

31.1. Передати Милейку Андрію Леонідовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,5101 га – рілля (пай 8/412), кадастровий номер 7422488300:03:000:0918 

0,7001 га – пасовище (пай 5/89), кадастровий номер 7422488300:03:000:0374 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки Корюківського району Чернігівської області. 



31.2. Зобов’язати Милейка Андрія Леонідовича використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

32. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Миколаївні за межами села Савинки Корюківського району Чернігівської 

області. 

32.1. Передати Бурій Ірині Миколаївні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,7699 га – рілля (пай 3/225(1)), кадастровий номер 7422488300:03:000:0251 

1,0894 га – рілля (пай 2/225(2)), кадастровий номер 7422488300:03:000:0213 

0,7054 га – пасовище (пай 5/34), кадастровий номер 7422488300:03:000:0304 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки Корюківського району Чернігівської області. 

32.2. Зобов’язати Буру Ірину Миколаївну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

33. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Балуті Людмилі 

Василівні за межами села Савинки Корюківського району Чернігівської 

області. 

33.1. Передати Балуті Людмилі Василівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,5066 га – рілля (пай 10/473), кадастровий номер 7422488300:03:000:0981 

0,3600 га – пасовище (пай 6/373), кадастровий номер 7422488300:03:000:0693 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки Корюківського району Чернігівської області. 

33.2. Зобов’язати Балуту Людмилу Василівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександру Олександровичу за межами села Бреч Корюківського району 

Чернігівської області. 

34.1. Передати Кіктєву Олександру Олександровичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,8131 га – рілля (пай 190), кадастровий номер 7422481500:07:000:0508 

0,3875 га – сіножаті (пай 177), кадастровий номер 7422481500:07:000:0357 



0,9085 га – пасовище (пай 236), кадастровий номер 7422481500:07:000:0807 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Бреч Корюківського району Чернігівської області. 

34.2. Зобов’язати Кіктєва Олександра Олександровича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

35. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Сластьону Олегу 

Михайловичу за межами села Рейментарівка Корюківського району 

Чернігівської області. 

35.1. Передати Сластьону Олегу Михайловичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

1,5002 га – рілля (пай 291), кадастровий номер 7422487500:07:000:0774 

2,0826 га – сіножаті (пай 355), кадастровий номер 7422487500:07:000:1205 

0,6308 га – пасовище (пай 296), кадастровий номер 7422487500:07:000:1204 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Рейментарівка  Корюківського району Чернігівської області. 

35.2. Зобов’язати Сластьона Олега Михайловича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

36. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Віктору Миколайовичу за межами села Рейментарівка Корюківського району 

Чернігівської області. 

36.1. Передати Андрущенку Віктору Миколайовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

1,5004 га – рілля (пай 292), кадастровий номер 7422487500:07:000:0775 

0,3682 га – сіножаті (пай 344), кадастровий номер 7422487500:07:000:1203 

1,1183 га – пасовище (пай 213), кадастровий номер 7422487500:07:000:1202 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Рейментарівка Корюківського району Чернігівської області. 

36.2. Зобов’язати Андрущенка Віктора Миколайовича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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



Михайлівні та Білик Анжеліці Михайлівні за межами села Олександрівка 

Корюківського району Чернігівської області. 

37.1. Передати Білик Ірині Михайлівні та Білик Анжеліці Михайлівні у 

спільну часткову власність по ½ частці земельну ділянку, а саме: 

4,1454 га – рілля (пай 614), кадастровий номер 7422480500:04:000:0814 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

міста Корюківка Корюківського району Чернігівської області. 

37.2. Зобов’язати Білик Ірину Михайлівну та Білик Анжеліку Михайлівну 

використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням 

вимог статей 91, 103 Земельного кодексу України після здійснення державної 

реєстрації права власності на нерухоме майно. 

 

38. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Катерині Михайлівні за межами села Сядрине Корюківського району 

Чернігівської області. 

38.1. Передати Солохненко Катерині Михайлівні у власність земельні 

ділянки, а саме: 

3,1796 га – рілля (пай 236), кадастровий номер 7422488700:05:000:0109 

0,7992 га – сіножаті (пай 3), кадастровий номер 74224888700:05:072:0003 

0,5266 га – пасовище (пай 17), кадастровий номер 7422488700:05:000:0970 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сядрине Корюківського району Чернігівської області. 

38.2. Зобов’язати Солохненко Катерину Михайлівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

39. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Михайлу Михайловичу за межами села Тютюнниця Корюківського району 

Чернігівської області. 

39.1. Передати Плоскому Михайлу Михайловичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,4201 га – рілля (пай 9/88), кадастровий номер 7422489200:07:000:1437 

2,4199 га – рілля (пай 9/89), кадастровий номер 7422489200:07:000:1438 

0,3282 га – сіножаті (пай 5/45), кадастровий номер 7422489200:07:000:1242 

0,3273 га – сіножаті (пай 5/44), кадастровий номер 7422489200:07:000:1241 

0,2197 га – пасовище (пай 4/45), кадастровий номер 7422489200:07:000:1018 

0,2212 га – пасовище (пай 4/44), кадастровий номер 7422489200:07:000:1017 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 



39.2. Зобов’язати Плоского Михайла Михайловича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

40. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Матюсі Анатолію 

Васильовичу за межами села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської 

області. 

40.1. Передати Матюсі Анатолію Васильовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,4199 га – рілля (пай 12/104), кадастровий номер 7422489200:07:000:1459 

0,4998 га – сіножаті (пай 5/114), кадастровий номер 7422489200:07:000:1311 

0,2031 га – пасовище (пай 4/114), кадастровий номер 7422489200:07:000:1087 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 

40.2. Зобов’язати Матюху Анатолія Васильовича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

41. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Валентині Михайлівні та Дорошенку Володимиру Михайловичу за межами 

села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 

41.1. Передати Кириченко Валентині Михайлівні та Дорошенку 

Володимиру Михайловичу у спільну часткову власність по ½ частці земельні 

ділянки, а саме: 

2,3026 га – рілля (пай 2/65), кадастровий номер 7422489200:07:000:0965 

1,7400 га – рілля (пай 2/66(1)), кадастровий номер 7422489200:07:000:0966 

0,2470 га – рілля (пай 3/66(2)), кадастровий номер 7422489200:07:000:0955 

0,3282 га – сіножаті (пай 5/43), кадастровий номер 7422489200:07:000:1240 

0,3245 га – сіножаті (пай 5/42), кадастровий номер 7422489200:07:000:1239 

0,2213 га – пасовище (пай 4/43), кадастровий номер 7422489200:07:000:1016 

0,2007 га – пасовище (пай 4/42), кадастровий номер 7422489200:07:000:1015 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 

41.2. Зобов’язати Кириченко Валентину Михайлівну та Дорошенка 

Володимира Михайловича використовувати земельні ділянки за цільовим 

призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 Земельного кодексу України 

після здійснення державної реєстрації права власності на нерухоме майно. 

 

42. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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



Валерію Петровичу за межами села Тютюнниця Корюківського району 

Чернігівської області. 

42.1. Передати Скрипченку Валерію Петровичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,4202 га – рілля (пай 20/180), кадастровий номер 7422489200:07:000:1551 

0,5008 га – сіножаті (пай 6/165), кадастровий номер 7422489200:07:000:1993 

0,2045 га – пасовище (пай 4/165), кадастровий номер 7422489200:07:000:1138 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 

42.2. Зобов’язати Скрипченка Валерія Петровича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

43. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Людмилі Михайлівні за межами села Сядрине Корюківського району 

Чернігівської області. 

43.1. Передати Панкратьєвій Людмилі Михайлівні у власність земельні 

ділянки, а саме: 

3,6649 га – рілля (пай 92), кадастровий номер 7422488700:05:000:0565 

0,4065 га – сіножаті (пай 179), кадастровий номер 74224888700:05:000:0770 

0,2604 га – пасовище (пай 232), кадастровий номер 7422488700:05:000:0353 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сядрине Корюківського району Чернігівської області. 

43.2. Зобов’язати Панкратьєву Людмилу Михайлівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

44. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Трухан Любові 

Андріївні за межами села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської 

області. 

44.1. Передати Трухан Любові Андріївні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

0,9991 га – рілля (пай 20/196), кадастровий номер 7422489200:07:000:1557 

2,4206 га – рілля (пай 12/113), кадастровий номер 7422489200:07:000:1468 

0,5003 га – сіножаті (пай 6/195), кадастровий номер 7422489200:07:000:2011 

0,5010 га – сіножаті (пай 5/126), кадастровий номер 7422489200:07:000:1323 

0,2047 га – пасовище (пай 4/195), кадастровий номер 7422489200:07:000:1168 

0,2635 га – пасовище (пай 4/126), кадастровий номер 7422489200:07:000:1099 



для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 

44.2. Зобов’язати Трухан Любов Андріївну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

45. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Світлані Володимирівні за межами села Бреч Корюківського району 

Чернігівської області. 

45.1. Передати Подуфаловій Світлані Володимирівні у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,4670 га – рілля (пай 37), кадастровий номер 7422481500:07:008:0003 

0,2696 га – сіножаті (пай 165), кадастровий номер 7422481500:07:000:0345 

0,9953 га – пасовище (пай 139), кадастровий номер 7422481500:07:055:0016 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Бреч Корюківського району Чернігівської області. 

45.2. Зобов’язати Подуфалову Світлану Володимирівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

46. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Володимиру Олексійовичу за межами села Сядрине Корюківського району 

Чернігівської області. 

46.1. Передати Оселедцю Володимиру Олексійовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,2552 га – рілля (пай 232), кадастровий номер 7422488700:05:000:0105 

0,4065 га – сіножаті (пай 117), кадастровий номер 7422488700:05:000:0762 

0,5290 га – пасовище (пай 44), кадастровий номер 7422488700:05:000:0935 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сядрине Корюківського району Чернігівської області. 

46.2. Зобов’язати Оселедця Володимира Олексійовича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

47. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бабичу Михайлу 

Григоровичу за межами села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської 

області. 



47.1. Передати Бабичу Михайлу Григоровичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

1,1067 га – рілля (пай 20/185), кадастровий номер 7422489200:07:000:1559 

0,5008 га – сіножаті (пай 6/185), кадастровий номер 7422489200:07:000:2005 

0,2009 га – пасовище (пай 4/185), кадастровий номер 7422489200:07:000:1158 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 

47.2. Зобов’язати Бабича Михайла Григоровича  використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

48. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Сахуті Зої 

Василівні за межами села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської 

області. 

48.1. Передати Сахуті Зої Василівні у власність земельні ділянки, а саме: 

2,1967 га – рілля (пай 20/171), кадастровий номер 7422489200:07:000:1541 

0,3453 га – сіножаті (пай 6/171), кадастровий номер 7422489200:07:000:1999 

0,2067 га – пасовище (пай 4/171), кадастровий номер 7422489200:07:000:1144 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 

48.2. Зобов’язати Сахуту Зою Василівну  використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

49. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Радченку Миколі 

Михайловичу за межами села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської 

області. 

49.1. Передати Радченку Миколі Михайловичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,4160 га – рілля (пай 9/86), кадастровий номер 7422489200:07:000:1442 

0,5008 га – сіножаті (пай 6/156), кадастровий номер 7422489200:07:000:1984 

0,2043 га – пасовище (пай 4/156), кадастровий номер 7422489200:07:000:1129 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 

49.2. Зобов’язати Радченка Миколу Михайловичу  використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 



50. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Валентині Семенівні за межами села Тютюнниця Корюківського району 

Чернігівської області. 

50.1. Передати Плоскій Валентині Семенівні у власність земельні 

ділянки, а саме: 

1,1224 га – рілля (пай 8/82(1)), кадастровий номер 7422489200:07:000:1435 

1,2999 га – рілля (пай 15/82(2)), кадастровий номер 7422489200:07:000:1513 

0,3236 га – сіножаті (пай 5/47), кадастровий номер 7422489200:07:000:1244 

0,2193 га – пасовище (пай 4/47), кадастровий номер 7422489200:07:000:1020 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 

50.2. Зобов’язати Плоску Валентину Семенівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

51. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Секретар міської ради       С.ОЛІЙНИК 

 

 
 

 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять дев’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

09 липня 2020 року                      м. Корюківка                                   № 15-39/VІI 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки для передачі у комунальну власність 

  

 Розглянувши технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись статтями 12, 79, 79-1, 125, 

126 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною 

площею 0,0257 га, яка передається у комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови (КВЦПЗ 03.15.), що розташована за адресою:             

м. Корюківка, вул. Бульварна, 13Б, Корюківського району, Чернігівської 

області. Кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1892. 

 

  2.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною 

площею 0,1834 га, яка передається у комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови (КВЦПЗ 03.15.), що розташована за адресою:             

м. Корюківка, вул. Костюк Г., 22а, Корюківського району, Чернігівської 

області. Кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:04:006:0074. 

 



 3.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною 

площею 0,3220 га, яка передається у комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови (КВЦПЗ 03.15.), що розташована за адресою:             

с. Бреч, вул. Лісового П., 50Б, Корюківського району, Чернігівської області. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422481500:01:000:0207. 

 

4.Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право 

комунальної власності на земельні ділянки, відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Секретар міської ради       С.ОЛІЙНИК 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять дев’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

09 липня 2020 року                         м. Корюківка                                 № 16-39/VІI 

 

Про затвердження проектів землеустрою 

  

 Розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

які розроблені ДП «Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись 

Земельним кодексом України, Законом України «Про землеустрій», Законом 

України «Про Державний земельний кадастр», статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, яку планується за 

результатами земельних торгів передати в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення на території Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області площею 11,1097 га 

(кадастровий номер 7422482000:06:001:0099). 

 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, яку планується за 

результатами земельних торгів передати в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення на території Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області площею 7,7193 га 

(кадастровий номер 7422482000:06:001:0137), яка була утворена в результаті 

поділу земельної ділянки 7422482000:06:001:0060 (площею 9,5209 га) на дві 

земельні ділянки:  

площею 7,7193 га, кадастровий номер 7422482000:06:001:0137; 



площею 1,8016 га, кадастровий номер 7422482000:06:001:0138. 

2.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право 

комунальної власності на новоутворені земельні ділянки. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Секретар міської ради       С.ОЛІЙНИК 

 

 

 
 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять дев’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

09 липня 2020 року                          м. Корюківка                                № 17-39/VІI 

 

Про проведення земельних 

торгів у формі аукціону 

 

 З метою наповнення місцевого бюджету, враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись статтями 134-139 Земельного кодексу 

України, статтями 6, 19 Закону України «Про оренду землі», статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:     
 

1. Затвердити перелік земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для продажу права оренди на земельних 

торгах у формі аукціону згідно Додатку 1. 

1.2. Виставити земельні ділянки згідно Додатку 1 на земельні торги для 

передачі їх в користування на умовах оренди.  

1.3. Встановити строк оренди земельних ділянок – 7 років. 

1.4.Встановити відсоток від нормативної грошової оцінки для розрахунку 

стартового розміру річної орендної плати за користування земельними 

ділянками, які виставляються на земельні торги, на рівні 10 (десяти) % 

відсотків. 

1.5.Затвердити стартовий розмір річної орендної плати за користування 

земельними ділянками, які виставляються на земельні торги та значення кроку 

торгів у розмірі 0,5 % від стартового розміру річної орендної плати згідно 

Додатку 2. 

1.6. Уповноважити міського голову Ахмедова Ратана Ратановича (а у разі 

його відсутності - секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну) на 

підписання протоколів земельних торгів та договорів оренди земельних 

ділянок.  



1.7. Виконавчому апарату Корюківської міської ради забезпечити 

передачу виконавцю торгів матеріалів по земельних ділянках, які 

виставляються для продажу права оренди на земельних торгах. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Секретар міської ради       С.ОЛІЙНИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення тридцять дев’ятої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 09.07.2020 № 17-39/VII 

 

 

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, які виставляються на земельні торги окремими лотами 

 
№з/п Місце розташування 

земельної ділянки 

Цільове призначення 

(функціональне 

використання) 

земельної ділянки 

Площа, га Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Умови 

продажу 

1. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

11,1097 7422482000:06:001:0099 оренда 

2. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

7,7193 7422482000:06:001:0137 оренда 

 

 

Секретар міської ради         С.ОЛІЙНИК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення тридцять дев’ятої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 09.07.2020 № 17-39/VII 

 

 

Стартовий розмір річної орендної плати за користування земельними ділянками 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, які виставляються на 

земельні торги окремими лотами та значення кроку аукціону 

 
№з/

п 

Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Площа, 

га 

Норматив

на 

грошова 

оцінка 

земельної 

ділянки, 

грн. 

Відсоток 

від 

нормати

вної 

грошової  

оцінки 

Стартовий 

розмір 

річної 

орендної 

плати, грн. 

Значення 

кроку 

аукціону, 

грн.  

1. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська 

міська рада 

7422482000:06:001:0099 11,1097 50704,21 10 5070,42 25,35 

2. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська 

міська рада 

7422482000:06:001:0137 7,7193 82750,96 10 8275,10 41,38 

 

 

Секретар міської ради         С.ОЛІЙНИК 

 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять дев’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

09 липня 2020 року                         м. Корюківка                                   № 18-39/VІI 

 

Про надання земельних  

ділянок в оренду (суборенду) 

 

 Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб та додані матеріали, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

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

93, 122 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», 

статтею 288 Податкового кодексу України, статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі в спільну сумісну 

оренду загальною площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування 

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

розташована за адресою: вул. Гагаріна, 3, с. Савинки, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

1.1. Надати в спільну сумісну оренду Вовк Тамарі Миколаївні, Вовк 

Тетяні Олександрівні та Вовку Сергію Олександровичу земельну ділянку 

площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

терміном на 2 (два) роки, яка розташована за адресою: вул. Гагаріна, 3,               

с. Савинки, Корюківського району, Чернігівської області. Кадастровий номер 

земельної ділянки 7422488300:01:000:0260. 

1.2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною 

земельною ділянкою в розмірі 3 (три) % (відсотки) від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки. 

 



2.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) під проектними польовими 

дорогами (запроектованими для доступу до земельних часток (паїв)) загальною 

площею 5,5959 га з подальшою передачею в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, які розташовані в адміністративних 

межах Корюківської міської ради Корюківського району, Чернігівської області. 

2.1. Надати в оренду фізичній особі-підприємцю Гурбику Олексію 

Анатолійовичу земельні ділянки загальною площею 5,5959 га згідно Додатку 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 01.01.), 

терміном на 7 (сім) років, які розташовані в адміністративних межах 

Корюківської міської ради Корюківського району, Чернігівської області. 

2.2. Встановити річну орендну плату за користування вказаними в 

Додатку земельними ділянками в розмірі 10 (десять) % (відсотків) від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

 

3.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі в оренду загальною 

площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за 

адресою: вул. Мічуріна, 33, м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

3.1. Надати в оренду Бабичу Володимиру Сергійовичу земельну ділянку 

площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

терміном на 49 (сорок дев’ять) років, яка розташована за адресою:                          

вул. Мічуріна, 33, м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1379. 

3.2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною 

земельною ділянкою в розмірі 3 (три) % (відсотки) від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Секретар міської ради       С.ОЛІЙНИК 

 
 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення тридцять дев’ятої  

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 09.07.2020 № 18-39/VII 

 
 

Перелік  

земельних ділянок під проектними польовими дорогами (запроектованими до доступу 

до земельних ділянок (паїв), які надаються в оренду 

 ФОП Гурбику Олексію Анатолійовичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Корюківської міської ради  Корюківського району 

Чернігівської області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради      С.ОЛІЙНИК 

№ з/п Площа Кадастровий номер 

1 0,3243 7422480500:04:000:0923 

2 0,6349 7422480500:04:000:0921 

3 0,3105 7422480500:04:000:0924 

4 0,1749 7422480500:04:000:0929 

5 0,2794 7422480500:04:000:0925 

6 0,2072 7422480500:04:000:0927 

7 1,1649 7422480500:04:000:0920 

8 0,2694 7422480500:04:000:0926 

9 0,3922 7422480500:04:000:0922 

10 1,3059 7422480500:04:000:0919 

11 0,1935 7422480500:04:000:0928 

12 0,3388 7422480500:01:000:0150 

 

Всього 

 

5,5959 га 

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                                   

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять дев’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

09 липня 2020 року                         м. Корюківка                                   № 19-39/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Будянського  

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Полосьмаку Сергію Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по                                                              

вул. Незалежності, 8, с. Петрова Слобода 

1.1. Передати Полосьмаку Сергію Володимировичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею                

0,2500 га, по вул. Незалежності, 8, с. Петрова Слобода, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422482000:05:000:0026, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

 

2. Затвердити Зайцю Леоніду Олексійовичу технічну документацію із 

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



для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,2500 га, по вул. Незалежності, 28, с. Петрова Слобода 

2.1. Передати Зайцю Леоніду Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Незалежності, 28, с. Петрова Слобода, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422482000:05:000:0025, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

3. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.   

 

 

Секретар міської ради                     С.ОЛІЙНИК 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять дев’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

09 липня 2020 року                        м. Корюківка                                   № 20-39/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Домашлинського  

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Пуховій Лидиї Кирилівні технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,2500 га, по вул. Першотравнева, 13, с. Домашлин. 

1.1. Передати Пуховій Лидиї Кирилівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

вул. Першотравнева, 13, с. Домашлин, кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:01:000:0178, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

2. Затвердити Пуховій Лидиї Кирилівні технічну документацію із 

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



для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

(КВЦПЗ 01.03.), площею 0,3458 га, по вул. Першотравнева, 13, с. Домашлин. 

2.1. Передати Пуховій Лидиї Кирилівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,3458 га, по 

вул. Першотравнева, 13, с. Домашлин, кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:01:000:0179, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. 

 

3. Затвердити Рязанцевій Людмилі Олексіївні технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,2500 га, по вул. Першотравнева, 15, с. Домашлин. 

3.1. Передати Рязанцевій Людмилі Олексіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Першотравнева, 15, с. Домашлин, кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:01:000:0176, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

4. Затвердити Рязанцевій Людмилі Олексіївні технічну документацію із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

(КВЦПЗ 01.03.), площею 0,1769 га, по вул. Першотравнева, 15, с. Домашлин. 

4.1. Передати Рязанцевій Людмилі Олексіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,1769 га, по вул. Першотравнева, 15, с. Домашлин, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422482500:01:000:0177, цільове призначення - для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення. 

 

5. Затвердити Плющу Станіславу Григоровичу технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,2500 га, по вул. Молодіжна, 64, с. Домашлин. 

5.1. Передати Плющу Станіславу Григоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Молодіжна, 64, с. Домашлин, кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:01:000:0175, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



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

забудови. 

 

6. Затвердити Плющу Станіславу Григоровичу технічну документацію із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

(КВЦПЗ 01.03.), площею 1,5764 га, по вул. Молодіжна, 64, с. Домашлин. 

6.1. Передати Плющу Станіславу Григоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

1,5764 га, по вул. Молодіжна, 64, с. Домашлин, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422482500:01:000:0174, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. 

 

7. Затвердити Верещаці Валентині Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 1,6542 га, по                                

вул. Кошового, с. Домашлин. 

7.1. Передати Верещаці Валентині Іванівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

1,6542 га, по вул. Кошового, с. Домашлин, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422482500:01:000:0182, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. 

 

8. Затвердити Верещаці Анатолію Олександровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 1,4029 га, по                                

вул. Кошового, с. Домашлин. 

8.1. Передати Верещаці Анатолію Олександровичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства 

площею 1,4029 га, по вул. Кошового, с. Домашлин, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422482500:01:000:0173, цільове призначення - для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення. 

 

9. Затвердити Милейку Леоніду Миколайовичу технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,2500 га, по вул. Молодіжна, 75, с. Домашлин. 

9.1. Передати Милейку Леоніду Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Молодіжна, 75, с. Домашлин, кадастровий номер земельної ділянки 



7422482500:01:000:0180, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

10. Затвердити Милейку Леоніду Миколайовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,7168 га, по вул. Польова, с. Домашлин. 

10.1. Передати Милейку Леоніду Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,7168 га, по вул. Польова, с. Домашлин, кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:01:000:0181, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. 

 

11. Затвердити Мельничук Яні Юріївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 1,7928 га, по                              

вул. Польова, 19, с. Домашлин. 

11.1. Передати Мельничук Яні Юріївні безоплатно у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 1,7928 га, по 

вул. Польова, 19, с. Домашлин, кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:01:000:0164, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. 

 

12. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища.   

 

 

Секретар міської ради       С.ОЛІЙНИК 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять дев’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

09 липня 2020 року                        м. Корюківка                                   № 21-39/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Забарівського  

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Мірошнику Василю Івановичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Нова Буда), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Мірошнику Василю Івановичу безоплатно у власність 

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

7422483500:04:000:0001) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Нова Буда), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Мірошник Любові Анатоліївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Нова Буда), 

Корюківського району Чернігівської області.  



2.1. Передати Мірошник Любові Анатоліївні безоплатно у власність 

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

7422483500:04:000:0002) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Нова Буда), Корюківського району Чернігівської області. 

 

3. Затвердити Рудій Надії Іванівні проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах 

Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Кирилівка), 

Корюківського району Чернігівської області.  

3.1. Передати Рудій Надії Іванівні безоплатно у власність земельну 

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

7422483500:03:000:0010) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Кирилівка), Корюківського району Чернігівської області. 

 

4. Затвердити Устименку Андрію Олександровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,8275 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Кирилівка), 

Корюківського району Чернігівської області.  

4.1. Передати Устименку Андрію Олександровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,8275 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:03:000:0008) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Кирилівка), Корюківського району Чернігівської області. 

 

5. Затвердити Свиридку Борису Афанасійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                  

села Воловики, Корюківського району Чернігівської області.  

5.1. Передати Свиридку Борису Афанасійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:001:1340) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Воловики, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 



6. Затвердити Луговцю Валерію Володимировичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,5000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                     

села Воловики, Корюківського району Чернігівської області.  

6.1. Передати Луговцю Валерію Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,5000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:001:1339) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Воловики, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

7. Затвердити Воловику Сергію Євгеновичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,7000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                   

села Воловики, Корюківського району Чернігівської області.  

7.1. Передати Воловику Сергію Євгеновичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,7000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:001:1341) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Воловики, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

8. Затвердити Воловику Олександру Сергійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                    

села Воловики, Корюківського району Чернігівської області.  

8.1. Передати Воловику Олександру Сергійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:001:1342) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Воловики, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

9. Затвердити Устименку Анатолію Олександровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,8275 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою: вул. Садова, 39А, с. Кирилівка в адміністративних межах 

Корюківської міської ради, Корюківського району Чернігівської області.  



9.1. Передати Устименку Анатолію Олександровичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1,8275 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422483500:03:000:0009) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: вул. Садова, 39А, с. Кирилівка в адміністративних 

межах Корюківської міської ради, Корюківського району Чернігівської області. 

 

10. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища.   

 

 

Секретар міської ради       С.ОЛІЙНИК 
 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять дев’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

09 липня 2020 року                         м. Корюківка                                 № 22-39/VІI 

 

Про приватизацію 

земельних ділянок 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

1. Затвердити Погребній Валентині Андріївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Олексія Гавриленка, м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Погребній Валентині Андріївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

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

вул. Олексія Гавриленка, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1886, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

2. Затвердити Гудимовій Ганні Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність загальною площею 0,1000 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Олексія Гавриленка, м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області.  



2.1. Передати Гудимовій Ганні Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Олексія 

Гавриленка, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1887, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

3. Затвердити Мірошниченко Тамарі Михайлівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Олексія Гавриленка, м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області.  

3.1. Передати Мірошниченко Тамарі Михайлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

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

вул. Олексія Гавриленка, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1890, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

4. Затвердити Мірошниченко Світлані Вікторівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Олексія Гавриленка, м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області.  

4.1. Передати Мірошниченко Світлані Вікторівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

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

вул. Олексія Гавриленка, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1881, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

5. Затвердити Бурому Івану Михайловичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Олексія Гавриленка, м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області.  

5.1. Передати Бурому Івану Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

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



вул. Олексія Гавриленка, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1882, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

6. Затвердити Смаглюку Миколі Івановичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Олексія Гавриленка, м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області.  

6.1. Передати Смаглюку Миколі Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

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

вул. Олексія Гавриленка, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1883, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

7. Затвердити Шпуку Олександру Анатолійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Олексія Гавриленка, м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області.  

7.1. Передати Шпуку Олександру Анатолійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

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

вул. Олексія Гавриленка, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1878, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

8. Затвердити Гончару Олександру Васильовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Польова, м. Корюківка, Корюківського 

району, Чернігівської області.  

8.1. Передати Гончару Олександру Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

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

вул. Польова, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1879, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



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

забудови. 

 

9. Затвердити Алексійчик Тамарі Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Польова, м. Корюківка, Корюківського 

району, Чернігівської області.  

9.1. Передати Алексійчик Тамарі Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

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

вул. Польова, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1861, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

10. Затвердити Бондаренко Катерині Миколаївні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Польова, м. Корюківка, Корюківського 

району, Чернігівської області.  

10.1. Передати Бондаренко Катерині Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

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

вул. Польова, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1860, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

11. Затвердити Гоптар Євгенії Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Польова, м. Корюківка, Корюківського 

району, Чернігівської області.  

11.1. Передати Гоптар Євгенії Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по                          

вул. Польова, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1869, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 



12. Затвердити Науменку Сергію Сергійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Левка Лук’яненка, м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області.  

12.1. Передати Науменку Сергію Сергійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

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

вул. Левка Лук’яненка, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1880, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

13. Затвердити Сотнику Олександру Володимировичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, загальною 

площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Захисників 

України, м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

13.1. Передати Сотнику Олександру Володимировичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) по вул. Захисників України, м. Корюківка, кадастровий 

номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1873, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

 

14. Затвердити Красікову Андрію Володимировичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Захисників України, м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області.  

14.1. Передати Красікову Андрію Володимировичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) по вул. Захисників України, м. Корюківка, кадастровий 

номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1885, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

 

15. Затвердити Соловйову Валерію Анатолійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 



споруд (присадибна ділянка) по вул. Захисників України, м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області.  

15.1. Передати Соловйову Валерію Анатолійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

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

вул. Захисників України, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1871, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

16. Затвердити Іваненку Олександру Дмитровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Польова, м. Корюківка, Корюківського 

району, Чернігівської області.  

16.1. Передати Іваненку Олександру Дмитровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

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

вул. Польова, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1870, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

17. Затвердити Черепенко Ірині Сергіївні та Черепенку Сергію 

Валерійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0600 га, по                                                              

вул. Шевченка, 234, м. Корюківка. 

17.1. Передати Черепенко Ірині Сергіївні та Черепенку Сергію 

Валерійовичу безоплатно у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,0600 га, по вул. Шевченка, 234, м. Корюківка, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1623, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

18. Затвердити Мостович Олені Миколаївні технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,1000 га, по вул. 8-го Березня, 48-А-10, м. Корюківка. 



18.1. Передати Мостович Олені Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. 8-го Березня, 48-А-10, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1891, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

19. Затвердити Старостіну Сергію Юрійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7965 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля міста 

Корюківка, Корюківського району Чернігівської області.  

19.1. Передати Старостіну Сергію Юрійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7965 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:04:006:0075) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля міста Корюківка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

20. Затвердити Сірій Ніні Михайлівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Омеляна Каруки, м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області.  

20.1. Передати Сірій Ніні Михайлівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по                            

вул. Омеляна Каруки, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1893, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

21. Затвердити Чаловському Михайлу Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Захисників України, м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області.  

21.1. Передати Чаловському Михайлу Миколайовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) по вул. Захисників України, м. Корюківка, кадастровий 



номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1872, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

 

22. Затвердити Кожушку Миколі Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Левка Лук’яненка, м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області.  

22.1. Передати Кожушку Миколі Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

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

вул. Левка Лук’яненка, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1874, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

23. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

24. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища.   

 

 

Секретар міської ради       С.ОЛІЙНИК 
 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять дев’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

09 липня 2020 року                        м. Корюківка                                  № 23-39/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Наумівського  

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Корінь Надії Сергіївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею      

0,3293 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села 

Наумівка, Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Корінь Надії Сергіївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,3293 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3125) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

2. Затвердити Віречко Надії Григорівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,9535 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 



межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                    

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області.  

2.1. Передати Віречко Надії Григорівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,9535 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0215) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

3. Затвердити Макаренко Олені Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,2721 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                      

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області.  

3.1. Передати Макаренко Олені Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2721 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3131) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

4. Затвердити Кравченко Ользі Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,5331 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                      

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області.  

4.1. Передати Кравченко Ользі Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,5331 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3129) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

5. Затвердити Костюк Лілії Леонідівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,5090 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                       

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області.  

5.1. Передати Костюк Лілії Леонідівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,5090 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3128) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 



розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

6. Затвердити Бондару Олегу Олеговичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,2200 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                  

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області.  

6.1. Передати Бондару Олегу Олеговичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2200 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3123) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту) біля села Наумівка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

7. Затвердити Коробку Віталію Васильовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,7275 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                   

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області.  

7.1. Передати Коробку Віталію Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,7275 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3127) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

8. Затвердити Драгуну Миколі Миколайовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,8633 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                       

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області.  

8.1. Передати Драгуну Миколі Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,8633 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0219) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

9. Затвердити Каснеру Михайлу Володимировичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  



0,4667 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                    

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області.  

9.1. Передати Каснеру Михайлу Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,4667 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0218) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

10. Затвердити Рудник Людмилі Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,3973 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                      

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області.  

10.1. Передати Рудник Людмилі Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,3973 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0220) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

11. Затвердити Коробко Людмилі Олексіївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                    

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області.  

11.1. Передати Коробко Людмилі Олексіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,4000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0229) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

12. Затвердити Захарченку Івану Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,2486 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                       

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області.  

12.1. Передати Захарченку Івану Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2486 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0209) із земель сільськогосподарського призначення 



комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

13. Затвердити Литвину Василю Михайловичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,5071 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                   

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області.  

13.1. Передати Литвину Василю Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,5071 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0216) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

14. Затвердити Железняку Миколі Олексійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,6484 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                 

села Нумівка, Корюківського району Чернігівської області.  

14.1. Передати Железняку Миколі Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,6484 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3124) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

15. Затвердити Корінь Ользі Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4570 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                  

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області.  

15.1. Передати Корінь Ользі Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,4570 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3126) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 



16. Затвердити Крисковцю Василю Михайловичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,2903 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                   

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області.  

16.1. Передати Крисковцю Василю Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2903 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3130) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

17. Затвердити Пацюку Петру Івановичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,6734 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                   

села Наумівка Корюківського району Чернігівської області.  

17.1. Передати Пацюку Петру Івановичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,6734 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0211) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

18. Затвердити Пуценку Ярославу Михайловичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,5584 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                    

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області.  

18.1. Передати Пуценку Ярославу Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,5584 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0221) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

19. Затвердити Васильцю Анатолію Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,8471 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                  

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області.  



19.1. Передати Васильцю Анатолію Миколайовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1,8471 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422485500:01:001:0214) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

20. Затвердити Ручці Миколі Миколайовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,2938 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                   

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області.  

20.1. Передати Ручці Миколі Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2938 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0226) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

21. Затвердити Пироженко Ларисі Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,3136 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля           

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області.  

21.1. Передати Пироженко Ларисі Іванівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,3136 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3132) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

22. Затвердити Гадельшиній Надії Вікторівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9912 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                  

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області.  

22.1. Передати Гадельшиній Надії Вікторівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9912 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3052) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 



населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

23. Затвердити Погребець Катерині Федорівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею     

0,3674 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                   

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області.  

23.1. Передати Погребець Катерині Федорівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,3674 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0222) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

24. Затвердити Савицькому Олександру Миколайовичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, 

загальною площею 1,6495 га для ведення особистого селянського господарства 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області.  

24.1. Передати Савицькому Олександру Миколайовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1,6495 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422485500:06:001:3133) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

25. Затвердити Симончуку Олександру Васильовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4000 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

адресою: в адміністративних межах Корюківської міської ради с. Наумівка 

Корюківського району Чернігівської області.  

25.1. Передати Симончуку Олександру Васильовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 0,4000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422485500:01:001:0207) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: в адміністративних межах Корюківської міської ради 

с. Наумівка, Корюківського району Чернігівської області. 

 

26. Затвердити Лантуху Олександру Михайловичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,3747 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 



межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                    

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області.  

26.1. Передати Лантуху Олександру Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,3747 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0217) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

27. Затвердити Щербонос Ользі Григорівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,8371 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                   

села Наумівка, Корюківського району Чернігівської області.  

27.1. Передати Щербонос Ользі Григорівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,8371 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0224) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

28. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

29. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища.   

 

 

Секретар міської ради       С.ОЛІЙНИК 
 



 
 У К Р А Ї Н А   

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА                              

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять дев’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

09 липня 2020 року                        м. Корюківка                                   № 24-39/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Олександрівського 

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Перегуді Сергію Миколайовичу технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,2153 га, по вул. Центральна, 60, с. Верхолісся. 

1.1. Передати Перегуді Сергію Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2153 га, по 

вул. Центральна, 60, с. Верхолісся, кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:02:000:0083, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

2. Затвердити Перегуді Сергію Миколайовичу технічну документацію із 

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

для передачі у власність, загальною площею 0,9530 га для ведення особистого 



селянського господарства в адміністративних межах Корюківської міської ради, 

що розташована за адресою: с. Верхолісся, вул. Центральна, 60, Корюківського 

району, Чернігівської області.  

2.1. Передати Перегуді Сергію Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,9530 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:02:000:0084) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради в межах с. Верхолісся,              

вул. Центральна, 60, Корюківського району Чернігівської області. 

 

3. Затвердити Снітку Михайлу Володимировичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,5514 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту                                

села Олександрівка, вул. Миру, 26), Корюківського району Чернігівської 

області.  

3.1. Передати Снітку Михайлу Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,5514 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:01:000:0151) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Олександрівка, вул. Миру, 26), Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

4. Затвердити Куценку Олександру Михайловичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Піски), 

Корюківського району Чернігівської області.  

4.1. Передати Куценку Олександру Михайловичу безоплатно у власність 

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

7422480500:03:000:0010) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Піски), Корюківського району Чернігівської області. 

 

5. Затвердити Дерев’янку Євгенію Віталійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Піски), 

Корюківського району Чернігівської області.  

5.1. Передати Дерев’янку Євгенію Віталійовичу безоплатно у власність 

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

7422480500:03:000:0012) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 



адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Піски), Корюківського району Чернігівської області. 

 

6. Затвердити Дерев’янко Марині Сергіївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Піски), 

Корюківського району Чернігівської області.  

6.1. Передати Дерев’янко Марині Сергіївні безоплатно у власність 

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

7422480500:03:000:0011) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Піски), Корюківського району Чернігівської області. 

 

7. Затвердити Обуховському Андрію Андрійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Піски), 

Корюківського району Чернігівської області.  

7.1. Передати Обуховському Андрію Андрійовичу безоплатно у власність 

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

7422480500:03:000:0008) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Піски), Корюківського району Чернігівської області. 

 

8. Затвердити Обуховській Галині Кузьмівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Піски), 

Корюківського району Чернігівської області.  

8.1. Передати Обуховській Галині Кузьмівні безоплатно у власність 

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

7422480500:03:000:0009) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Піски), Корюківського району Чернігівської області. 

 

9. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 



10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища.   

 

 

Секретар міської ради       С.ОЛІЙНИК 

 
 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять дев’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

09 липня 2020 року                        м. Корюківка                                    № 25-39VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Савинківського 

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Стукало Ганні Іванівні технічну документацію із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

(КВЦПЗ 01.03.), площею 1,0000 га, по вул. Шевченка, 40, с. Савинки. 

1.1. Передати Стукало Ганні Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 1,0000 га, по                        

вул. Шевченка, 40, с. Савинки, кадастровий номер земельної ділянки 

7422488300:01:000:0262, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. 

 

2. Затвердити Вовк Тамарі Миколаївні технічну документацію із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

(КВЦПЗ 01.03.), площею 1,1285 га, по вул. Гагаріна, 3, с. Савинки. 

2.1. Передати Вовк Тамарі Миколаївні безоплатно у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 1,1285 га, по 



вул. Гагаріна, 3, с. Савинки, кадастровий номер земельної ділянки 

7422488300:01:000:0261, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. 

 

3. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.   

 

 

Секретар міської ради       С.ОЛІЙНИК 
 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять дев’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

09 липня 2020 року                         м. Корюківка                                  № 26-39/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Сядринського  

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Осипенко Людмилі Олексіївні технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,2500 га, по вул. Шевченка, 32, с. Сядрине. 

1.1. Передати Осипенко Людмилі Олексіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Шевченка, 32, с. Сядрине, кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0160, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

2. Затвердити Невшупі Михайлу Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,3277 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 



межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Сядрине), 

Корюківського району Чернігівської області.  

2.1. Передати Невшупі Михайлу Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,3277 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0152) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Сядрине), Корюківського району Чернігівської області. 

 

3. Затвердити Сороці Тетяні Михайлівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля            

села Сядрине, Корюківського району Чернігівської області.  

3.1. Передати Сороці Тетяні Михайлівні безоплатно у власність земельну 

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

7422488700:05:000:1322) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Сядрине, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

4. Затвердити Ткаченко Тетяні Федорівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,3000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Сядрине), 

Корюківського району Чернігівської області.  

4.1. Передати Ткаченко Тетяні Федорівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,3000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0168) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Сядрине), Корюківського району Чернігівської області. 

 

5. Затвердити Васильчук Ганні Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,1600 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Сядрине), 

Корюківського району Чернігівської області.  

5.1. Передати Васильчук Ганні Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1600 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0163) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Сядрине), Корюківського району Чернігівської області. 



6. Затвердити Лисиці Миколі Миколайовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,5000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Тельне), 

Корюківського району Чернігівської області.  

6.1. Передати Лисиці Миколі Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,5000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:04:000:0015) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Тельне), Корюківського району Чернігівської області. 

 

7. Затвердити Довгуші Анатолію Володимировичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Сядрине), 

Корюківського району Чернігівської області.  

7.1. Передати Довгуші Анатолію Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,4000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0165) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Сядрине), Корюківського району Чернігівської області. 

 

8. Затвердити Макаренко Тамарі Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,2924 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Сядрине), 

Корюківського району Чернігівської області.  

8.1. Передати Макаренко Тамарі Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2924 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0166) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Сядрине), Корюківського району Чернігівської області. 

 

9. Затвердити Довгуші Анатолію Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1270 га, по вул. Довженка, 1, 

с. Сядрине. 

9.1. Передати Довгуші Анатолію Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1270 га, по 



вул. Довженка, 1, с. Сядрине, кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0161, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

10. Затвердити Макаренко Тамарі Миколаївні технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,1291 га, по вул. Робоча, 8, с. Сядрине. 

10.1. Передати Макаренко Тамарі Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1291 га, по 

вул. Робоча, 8, с. Сядрине, кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0162, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

11. Затвердити Висоцькій Ганні Олексіївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,2210 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Сядрине), 

Корюківського району Чернігівської області.  

11.1. Передати Висоцькій Ганні Олексіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2210 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0167) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Сядрине), Корюківського району Чернігівської області. 

 

12. Затвердити Поді Андрію Миколайовичу технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,2500 га, по вул. Пушкіна, 21, с. Сядрине. 

12.1. Передати Поді Андрію Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Пушкіна, 21, с. Сядрине, кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0164, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 



13. Затвердити Невшупі Михайлу Миколайовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

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

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1127 га, по вул. Заводська, 28, с. Сядрине. 

13.1. Передати Невшупі Михайлу Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1127 га, по 

вул. Заводська, 28, с. Сядрине, кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:001:0058, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

14. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища.   

 

 

Секретар міської ради       С.ОЛІЙНИК 

 
 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять дев’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

09 липня 2020 року                       м. Корюківка                                   № 27-39/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Тютюнницького  

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Єременку Юрію Григоровичу технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,2500 га, по вул. Дачна, 26А, с. Кугуки. 

1.1. Передати Єременку Юрію Григоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Дачна, 26А, с. Кугуки, кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:03:000:0026, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

2. Затвердити Радченко Марії Іллівні технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



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

площею 0,2500 га, по вул. Кошового, 21, с. Костючки. 

2.1. Передати Радченко Марії Іллівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

вул. Кошового, 21, с. Костючки, кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:02:000:0035, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

3. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.   

 

 

Секретар міської ради       С.ОЛІЙНИК 
 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять дев’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

09 липня 2020 року                        м. Корюківка                                  № 28-39/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Хотіївського  

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Скарлецькому Федору Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7788 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Скарлецькому Федору Миколайовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1,7788 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489400:03:000:0869) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Скарлецькій Наталії Володимирівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7788 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  



2.1. Передати Скарлецькій Наталії Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7788 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489400:03:000:0872) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

3. Затвердити Скарлецькій Віталіні Федорівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7788 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

3.1. Передати Скарлецькій Віталіні Федорівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7788 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489400:03:000:0871) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

4. Затвердити Скарлецькій Марії Федорівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7788 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

4.1. Передати Скарлецькій Марії Федорівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7788 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489400:03:000:0870) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

5. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.   

 

 

Секретар міської ради       С.ОЛІЙНИК 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять дев’ята сесія сьомого скликання)  

 

 

09 липня 2020 року                    м. Корюківка                                     № 29-39/VIІ 
 

Про надання дозволу на розроблення  

детального  плану територї земельної 

ділянки, розташованої в м. Корюківка 

 

З метою визначення планувальної організації, функціонального 

призначення, просторової композиції та параметрів забудови земельних ділянок 

та врахування інтересів територіальної громади м. Корюківка, відповідно до 

статей 8, 10, 16, 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», постанови Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року             

№ 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо 

врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної 

документації на місцевому рівні», Порядку розроблення містобудівної 

документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 

2011 року № 290, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань  житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного  середовища, керуючись 

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

 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати дозвіл 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. 

 

2. Визначити розробника детального плану території у вказаних 

межах та укласти договір на розробку містобудівної документації в якому 

Корюківська міська рада – «Замовник», підрядна організація – «Розробник». 

 



3.  Розробнику, після громадського обговорення розробленого 

детального плану території та розгляду на архітектурно-містобудівній раді, 

передати проект детального плану території Замовнику на затвердження. 

 

4. Начальнику Відділу архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської міської ради – головному архітектору 

(Єрмоленко Я.С.) забезпечити оприлюднення затвердженого детального плану 

протягом 10 днів з дня його затвердження. 

 

5. Секретарю міської ради (Олійник С.О.) забезпечити оприлюднення 

даного рішення  в порядку визначному чинним законодавством України. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Секретар міської ради           С.ОЛІЙНИК 

        

 



 
 У К Р А Ї Н А                                                    

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                                                                                                      

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять дев’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

09 липня 2020 року                        м. Корюківка                                    № 30-39/VII 
 

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  

 

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, враховуючи проєкт постанови Верховної Ради 

України № 3650 «Про утворення та ліквідацію районів» щодо утворення та 

ліквідацію районів з подальшим їх укрупненням, рекомендації постійної комісії  

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

культурного розвитку міста, керуючись  законом України «Про  передачу 

об’єктів права державної та комунальної  власності»,  ст.89 Бюджетного  

кодексу України, ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

 

міська рада вирішила :  

 

1. Запропонувати  Корюківській  районній  раді безоплатно передати : 

- суб’єкти господарювання зазначені нижче та належне їм майно; 

- нежитлові будівлі в м.Корюківка по вул. Шевченка, 85а та вул.Г.Костюк,20а,  

які знаходяться у спільній  власності  територіальних громад міста, селища та 

сіл  Корюківського району та прийняти їх в міську  комунальну  власність 

Корюківської міської територіальної громади, після прийняття Корюківською 

районною радою відповідного рішення. 

 



№ 

п/н 

Назва підприємств, установ, 

закладів 

Юридична адреса 

юридичної особи  

Код 

ЄДРПОУ 

Заклади освіти 

1 Білошицькослобідська ЗОШ I-II ст. 

Корюківської районної ради 

Чернігівської області 

с. Білошицька- Слобода, 

вул. Шевченка,30 

32936804 

2 Охрамієвицька ЗОШ I-II ст. 

Корюківської районної ради 

Чернігівської області 

с. Охрамієвичі,  

вул. Шевченка,75 

33201481 

3 Перелюбська ЗОШ I-III ст. 

Корюківської районної ради 

Чернігівської області 

с. Перелюб,  

вул. Шевченка,6 

33330011 

4 Прибинська ЗОШ I-II ст. 

Корюківської районної ради 

Чернігівської області 

с.Прибинь,  

вул.Лісова,5 

32936818 

Заклади охорони здоров’я 

1 Комунальне некомерційне 

підприємство «Корюківська 

центральна районна лікарня 

Корюківської районної ради 

Чернігівської області» 

м. Корюківка,  

вул. Шевченка,101 

02006320 

2 Комунальне некомерційне 

підприємство «Корюківський 

районний центр первинної медико-

санітарної допомоги» Корюківської 

районної  ради  

м. Корюківка,  

вул. Шевченка,101 

40377781 

Інші установи, організації та комунальні підприємства  

1 Районне комунальне спеціалізоване 

лісогосподарське підприємство 

«Корюківкаліс»  

м.Корюківка,  

вул.Дудка,46 

05389126 

2 Комунальне підприємство 

«РАМПА» 

м.Корюківка,  

вул.Шевченка,60 

31461927 

3 Комунальна організація 

«Корюківський районний трудовий 

архів» 

м.Корюківка,  

вул. Г.Костюк,20а 

37371067 

  2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради та її виконкому 

забезпечити прийняття-передачу зазначених в  п.1 даного рішення суб’єктів 

господарювання та майна на підставі актів приймання-передачі та відповідно 

до вимог чинного законодавства України. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста.  

 

Секретар міської ради                                                                        С.ОЛІЙНИК 


